
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Para realizar os programas a administração necessita de estimar as receitas e

pré-fixar despesas, o que é feito por meio de orçamento público.

A lei orçamentária anual compreende:

I – orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e

entidades da administração direta e indireta, inclusive  fundações instituídas e mantidas

pelo Poder Público;

II  –  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  a  União,  direta  e

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos

a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações

instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Percebe-se que há orçamento próprio a seguridade social, distinto, separado

dos gastos da União, devendo a proposta do orçamento ser feito de forma integrada pelos

órgãos ligados a saúde, assistência social e previdência. (art. 195, §2, CF)

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições

sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,

incidentes sobre:  

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a

qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 

b) a receita ou o faturamento;  

c) o lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo

contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência

social de que trata o art. 201; 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele

equiparar. 

§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas

à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento

da União.

§ 2º - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma



integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social,

tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,     

assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como

estabelecido  em  lei,  não  poderá  contratar  com  o  Poder  Público  nem  dele  receber

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou

expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado,

majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas

após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou

modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".

§  7º  -  São  isentas  de  contribuição  para  a  seguridade  social  as  entidades

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§  8º O produtor,  o parceiro,  o meeiro e o arrendatário  rurais e o pescador

artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime

de  economia  familiar,  sem empregados  permanentes,  contribuirão  para  a  seguridade

social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da

produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. 

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão

ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da

utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do

mercado de trabalho. 

§ 10. A lei  definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema

único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida

de recursos.  

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais

de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao

fixado em lei complementar. 

§  12.  A  lei  definirá  os  setores  de  atividade  econômica  para  os  quais  as

contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

§  13.  Aplica-se  o  disposto  no  §  12  inclusive  na  hipótese  de  substituição

gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente



sobre a receita ou o faturamento.

O financiamento da seguridade social obedece os princípios da diversidade de

financiamento e da solidariedade, ou seja, a sociedade direta ou indiretamente arca com

os custos da seguridade.

A responsabilidade pelo financiamento da seguridade social  cabe não só  a

União, mas aos outros entes da federação. Além do disposto no art. 195, ainda compõe o

orçamento da seguridade: o produto arrecadado com as contribuições para o Programa

de Integração Social – PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público  –  PASEP,  que  financiam  o  programa  do  seguro-desemprego  e  o  abono  do

PIS/PASEP (art. 239, CF). 

A competência é exclusiva da União para instituir  contribuição social,  sendo

que essa subdivide-se em contribuições de seguridade social por financiá-la e as demais

contribuições sociais, como a do salário-educação (art.  212) como finalidade de servir

como fonte adicional de custeio do ensino fundamental.

A  contribuição  social  do  trabalhador  (art.  195,  II,  CF)  como  destina-se

diretamente para a previdência social  é  denominada contribuição previdenciária,  a  do

inciso I, por ser da empresa é conhecida como contribuição previdenciária patronal ou

empresariais. As demais não possuem vinculação direta da arrecadação, mas destina-se

a seguridade social.

A destinação dos recursos arrecadados por meio das contribuições sociais a

fins  específicos  é  uma  característica  fundamental  para  distingui-las.  A  destinação

específica deve ser respeitada, ao ponto que o art. 167, XI: 

Art. 167. São vedados:

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que

trata o art.  195,  I,  a,  e  II,  para a realização de despesas distintas do pagamento de

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.   

Outras Contribuições Sociais 

Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde

que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos

discriminados nesta Constituição;

Competência residual da União para instituir novos impostos e o instrumento

hábil  para isso é lei  complementar,  da mesma forma exigi-se para a criação de nova

contribuição social.

A  exigência  de  não  tem  o  mesmo  fato  gerador  e  base  de  cálculo  para



contribuição social é controvertida, tendo o STF pronunciado, no sentido de que as novas

contribuições sociais poderão coincidir com fato gerador e base de cálculo de impostos,

mas não de outras contribuições de seguridade social já instituída. 

Conforme se depreende do §6, art. 195, da CF, é exigido o transcurso de 90

dias  da  data  da  publicação  da  lei  que  as  houver  instituído  ou  modificado  para  a

contribuição.

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO

Essa contribuição é  constituída  de recursos adicionais  do  orçamento  fiscal,

fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual, sendo essa responsável por eventuais

insuficiências financeiras da seguridade social. 

Contribuição sobre a Receita de Concurso de prognósticos

Concurso de prognósticos é todo e qualquer concurso de sorteio de números

ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito federal,

estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do Poder Público ou

por sociedades comerciais ou civis. Para os concursos de prognósticos promovidos por

sociedades comerciais ou civis a contribuição para o financiamento da seguridade social é

de 5% sobre o movimento global de:

I – apostas em prado de corrida; e

II – sorteio de número ou quaisquer modalidades de símbolos.

Demais receitas da Seguridade Social

Art. 213. Constituem outras receitas da seguridade social: 

I - as multas, a atualização monetária e os juros moratório

II - a remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, 

fiscalização e cobrança prestados a terceiros;

III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento

ou arrendamento de bens;

 IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;

 V- as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;

VI - cinqüenta por cento da receita obtida na forma do parágrafo único do art. 

243 da Constituição Federal, repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos 

órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e 

recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins;

VII - quarenta por cento do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela 

Secretaria da Receita Federal; e



VIII - outras receitas previstas em legislação específica.

Parágrafo único.  As companhias seguradoras que mantém seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a 

Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, deverão repassar à seguridade social 

cinqüenta por cento do valor total do prêmio recolhido, destinados ao Sistema Único de 

Saúde, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em 

acidentes de trânsito.(Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999).

Contribuições sociais dos segurados:

Deve-se ressaltar que o conceito de salário-de-contribuição tem por base duas

regras a respeito da contribuição do segurado (exceto o segurado especial):

· A contribuição mínima tem como base de cálculo o valor do salário mínimo

ou do piso salarial;

· A contribuição máxima tem como base de cálculo o limite de R$ 5.531,31

(em 2017 é o teto do RGPS)

Contribuição do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso

A  contribuição  destes  segurados  é  calculada  mediante  a  aplicação  da

correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o seu salário-de-contribuição

mensal.

Salário-de-contribuição Alíquota 

Até R$ até 1.659,38 8,0%

De 1.659,39 até 2.765,66 9,0%

De 2.765,67 até 5.531,31 11,0%

A possibilidade do produtor rural pessoa física contratar trabalhador rural por

pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária, faz com que esse

trabalhador rural é fixada em 8,0% sobre o salário-de-contribuição sem respeitar a tabela

acima.

Contribuinte individual e facultativo

Plano convencional

A contribuição dos contribuintes individuais e facultativos é calculada mediante

a aplicação da alíquota de 20% sobre o seu salário-de-contribuição.

Esclarece-se que o contribuinte individual, quando presta serviços a empresas,



tem sua contribuição descontada na fonte, em regra, 11% da sua remuneração. 

Para  o  facultativo  levar-se-á  em conta  os  valores  pelo  segurado  declarado

atentando-se para os limites.

Plano simplificado

A Lei Complementar n 123/06, para estimular a inclusão de novos segurados,

facultou a contribuição de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do

salário-de-contribuição (um salário mínimo).

· Do segurado  contribuinte  individual  que  trabalhe  por  conta  própria,  sem

relação de trabalho com empresa ou equiparado;

· Do segurado facultativo; e 

· Do microempreendedor Individual.

Características do plano simplificado de contribuição:

· Contribuintes – contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem

relação de trabalho com empresa ou equiparado, e segurado facultativo.

· Base de cálculo – o valor correspondente ao limite mínimo do salário-de-

contribuição desses segurados, ou seja, o valor do salário mínimo. 

· Restrições – o tempo em que a contribuição for recolhida com a alíquota de

11% não pode ser contado para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição ou

para contagem recíproca, em caso de emissão de certidão de tempo de contribuição –

CTC para averbação num regime próprio de  previdência social. 

· Prestações – a adesão do PSPS só restringe o direito à aposentadoria por

tempo de contribuição, permanecendo os demais benefícios dos quais os contribuintes

individuais, segurados facultativos e seus dependentes já eram titulares.

· Opção – o PSPS é uma faculdade. 

Segurado especial

A contribuição do segurado especial para a seguridade social corresponde a

2,1% sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural (art. 200, RPS)

A princípio o segurado especial  só terá direito a receber o benefício de um

salário mínimo, caso queira receber mais terá que contribuir como contribuinte individual,

além da contribuição do art. 200, RPS.



Alíquota Base  de

incidência

Destinação

2,0% Receita  bruta

da comercialização de sua

produção rural

Seguridade

social

0,1% Receita  bruta

da comercialização de sua

produção rural

Financiamento

dos benefícios concedidos

em  razão  do  grau  de

incidência de incapacidade

laborativa  decorrente  dos

riscos  ambientais  do

trabalho (GILRAT)

Contribuições de empresas e equiparadas  

As contribuições das empresas e equiparadas para a previdência social variam

em decorrência da atividade econômica desenvolvida e da categoria do segurado que

remuneram. Podendo dividir-se em: contribuições convencionais e substitutivas. Art. 201,

RPS

Item Alíquota Base de incidência

I 20% Total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,

a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados

empregado e trabalhador avulso

II 20% Total  das  remunerações  ou  retribuições  pagas,  ou

creditadas  no  decorrer  do  mês  ao  contribuinte

individual 

III 15% Valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de

serviços  relativamente  aos  serviços  prestados  por

cooperados  por  intermédio  de  cooperativas  de

trabalho.

IV 1, 2 ou 3% Total da remuneração paga, devida ou creditada aos

segurados empregado e trabalhador avulso, destinada

ao  financiamento  da  aposentadoria  especial  e  dos

benefícios concedidos em razão do grau de incidência



de  incapacidade  laborativa  decorrente  dos  riscos

ambientais do trabalhador (GILRAT)

V 12, 9 ou 6% Total da remuneração paga, devida ou creditada aos

segurados empregado e trabalhador avulso, destinada

ao  financiamento  da  aposentadoria  especial,  se  a

atividade  exercida  pelo  segurado  a  serviço  da

empresa ensejar a aposentadoria especial após 15, 20

ou  25  anos  de  contribuição,  respectivamente.

Remuneração paga, devida ou creditada a cooperado

filiado  à  cooperativa  de  produção,  na  hipótese  de

exercício  de  atividade que autorize  a  concessão de

aposentadoria especial  após 15, 20,  ou 25 anos de

contribuição, respectivamente.

VII 9, 7 ou 5% Valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de

serviços  relativamente  aos  serviços  prestados  por

cooperados  por  intermédio  de  cooperativas  de

trabalho,  na  hipótese  de  exercício  de  atividade  que

autorize a concessão de aposentadoria especial após

15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. 

Contribuição de Clube de futebol profissional

Associação  Desportiva  que  mantém equipe  de  futebol  profissional  contribui

para a seguridade social, em substituição aos itens I, IV e V, com alíquota de 5% sobre a

receita  bruta  decorrente  de  espetáculo  esportivo  e  de  qualquer  forma  de  patrocínio,

licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de

espetáculos desportivos.

Receita bruta, entende-se:

· Receita  auferida  nos  espetáculos  desportivos,  em  qualquer  modalidade

desportiva,  em território  nacional,  inclusive  jogos  internacionais,  devendo  constar  em

boletins financeiros emitidos pelas respectivas federações ou confederações, não sendo

admitida qualquer dedução;

· Valores recebidos que possam caracterizar qualquer forma de patrocínio,

licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de

espetáculos desportivos, inadmitida deduções.



Essa contribuição substitutiva não alcança a cota empresarial devida quando:

· Houver contratação de contribuinte individual;

· Houver contratação de cooperados que prestem serviço com intermediação

de cooperativa de trabalho;

· Se  tratar  de  entidade  desportiva  que  não  mantenha  equipe  de  futebol

profissional.

A  associação  desportiva  “pura”,  mas  que  mantenha  equipe  de  futebol

profissional, tem a contribuição sobre a folha de pagamento de empregados substituída

pelas contribuições incidentes sobre a receita de espetáculo, patrocínio, propaganda etc.,

independentemente de se tratar de futebol, natação, ginástica ou mesmo empregados de

setores  administrativos.  Já  a  associação  desportiva  que  mantenha  equipe  de  futebol

profissional e que se dedique à atividade econômica organizada, só terá sua contribuição

sobre a folha de pagamento de empregados substituída em relação à manutenção e

administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo a outros esportes, se

houver,  ou  a  outras  atividades  econômicas  exercidas  pelas  sociedades  empresariais

beneficiárias. Ex. se uma indústria manter uma equipe de futebol profissional, só haverá

contribuição substitutiva em relação à folha de pagamento da equipe de futebol e não dos

demais empregados.

Produtor rural pessoa física com empregados

O produtor rural pessoa física com empregados equipara-se à empresa para

efeito  de  cumprimento  das  obrigações  previdenciárias.  Devendo  contribuir  para  o

financiamento da previdência social recolhendo sua cota patronal. A base de cálculo de

sua  contribuição  é  a  receita  bruta  da  comercialização  de  sua  produção  rural.  Esta

contribuição é substitutiva da contribuição convencional. Conforme o art. 200, RPS.

Alíquota Base de incidência Destinação

2,0% Receita bruta da

comercialização da

produção rural

Seguridade social

0,1% Receita bruta da

comercialização da

produção rural

Financiamento dos

benefícios concedidos em

razão do grau de

incidência de incapacidade

laborativa decorrente dos

riscos ambientais do



trabalho (GILRAT)

 

Além  de  sua  cota  empresarial,  deve  também  arrecadar  e  recolher  a

contribuição descontada da remuneração de empregados e trabalhadores avulsos a seu

serviços. Lembrando-se que o produtor rural pessoa física com empregados é segurado

obrigatório na qualidade de contribuinte individual, contribuindo como esse.

Produtor rural pessoa jurídica (exceto agroindústria)

O  produtor  rural  pessoa  jurídica  (exceto  agroindústria)  contribui  para  a

seguridade social  de forma diferente das empresas em geral.  Sua contribuição incide

sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.

Alíquota Base de incidência Destinação 

2,5% Receita bruta proveniente da

comercialização da produção

Seguridade social

0,1% Receita bruta proveniente da

comercialização da produção

Financiamento da aposentadoria

especial e dos benefícios

concedidos em razão do grau de

incidência de incapacidade

laborativa decorrente dos riscos

ambientais do trabalho (GILRAT)

A contribuição substitutiva não será aplicada quando:

· Contratar contribuinte individual

· Contratar  cooperados  que  prestam  serviço  com  intermediação  de

cooperativa de trabalho;

· Explorar,  além  da  rural,  de  outra  atividade  (comercial,  industrial  ou  de

serviço), no mesmo ou em estabelecimento distinto, independentemente  de qual seja a

atividade  preponderante.  Exemplo:  produtor  rural  que  também  exerce  atividade  de

locação de mão-de-obra para limpeza e roçado do solo.

O recolhimento da contribuição incide sobre a comercialização da produção

rural  é  de  responsabilidade  do  produtor  rural  pessoa  jurídica,  não  se  admitindo  sub-

rogação ao adquirente, consignatário ou cooperativa.

Produtor Rural pessoa jurídica – Agroindústria

Agroindústria  é  o  produtor  rural  pessoa  jurídica  que  tem  como  atividade



econômica a industrialização de produção própria ou de produção própria e a adquirida de

terceiros. Caracteriza-se por explorar duas atividades, uma agrária e outra industrial, em

um mesmo empreendimento econômico, como por exemplo: usina de açúcar com lavoura

canavieira; frigorífico com pecuária, etc.

Contribui  nos  mesmos  moldes  do  produtor  rural  pessoa  jurídica  não  agro-

industrial, apesar de não ter como fim apenas a atividade de produção rural, sendo que

suas contribuições são substitutivas do art. 200, I, IV e V, conforme art. 201-A, RPS:

 

Alíquota Base de incidência Destinação 
2,5% Receita bruta proveniente da

comercialização da produção

Seguridade social

0,1% Receita bruta proveniente da

comercialização da produção

Financiamento da aposentadoria

especial e dos benefícios

concedidos em razão do grau de

incidência de incapacidade

laborativa decorrente dos riscos

ambientais do trabalho (GILRAT)

A contribuição substitutiva não alcança a cota empresarial devida quando:

· Contratar contribuinte individual;

· Contratar cooperados que prestam serviço com interdição de cooperativa de

trabalho;

· Se  tratar  de  sociedade  cooperativa  e  agroindústria  de  piscicultura,

carcinicultura, suinocultura e avicultura;

· Se tratar de pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique

apenas  ao  florestamento  e  reflorestramento  como  fonte  de  matéria-prima  para

industrialização  própria  mediante  a  utilização  de  processo  industrial  que  modifique  a

natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica (art.  201-A,  §4, II,

RPS). 

· Explorar, além da rural, atividade de prestação de serviços a terceiros. Para

os segurados envolvidos na prestação de serviço, a agroindústria contribuirá como as

empresas em geral. (art. 201-A, §2, RPS) 

Contribuição do empregador doméstico

Empregador  doméstico  é  a  pessoa  ou  família  que  admite  empregado

doméstico.  O empregador doméstico contribui  com 12% do salário-de-contribuição do



empregado doméstico a seu serviço (art. 211, RPS)

A responsabilidade  de  retenção  da  contribuição  do  doméstico  e  recolhê-la

juntamente com a sua é do empregador doméstico.

No período que a empregada doméstica recebe salário-maternidade cabe ao

empregador doméstico recolher apenas a parcela de 12% a seu cargo, ficando o restante

descontado em folha pelo próprio INSS.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO

Salário-de-contribuição é expressão idêntica a base de cálculo da contribuição

previdenciária de certos contribuintes, sendo identificado pela remuneração auferida pelo

segurado, limitada a patamares mínimos e máximos.

Entende-se  por  remuneração  o  somatório  de  recursos  recebidos  pelo

trabalhador,  a  qualquer  título,  seja  em  dinheiro  ou  em  utilidades  (carro,  aluguel,

alimentação), a fim de retribuir o trabalho prestado. 

Ressalta-se que pagamento é distinto  de remuneração, pois  o primeiro é a

entrega do numerário para cumprir determinada obrigação, assim o pagamento é conceito

mais abrangente que remuneração, pois, enquanto tudo que ele recebe se conforme em

pagamento, somente é remuneração a contraprestação pelo serviço prestado. Logo, nem

tudo  que  se  paga  ao  trabalhador  possui  natureza  remuneratória,  como  as  verbas

indenizatórias e ressarcitórias.

Limite mínimo e máximo do salário-de-contribuição

O limite mínimo é o salário mínimo para os segurados contribuintes individuais

e  facultativos,  sempre.  Já  para  os  segurados  empregados,  inclusive  o  doméstico,  e

trabalhador avulso, o limite mínimo corresponde ao piso salarial (legal ou normativo) da

categoria, na falta deste o salário mínimo. 

O  limite  máximo  foi  fixado  pelo  art.  28,  §5°,  da  Lei  n.  8.212/91,  sendo

reajustado pelos mesmos índices e na mesma época do reajustamento dos benefícios de

prestação continuada da previdência social, sendo que seu valor é publicado mediante

portaria ministerial, atualmente fixado em R$ 3.218,90. 

Ressalta-se que as empresas contribuem sobre a remuneração integral, logo

não há limite.

Parcelas integrantes do salário-de-contribuição

· Férias e respectivo adicional constitucional de 1/3

· Gratificação 

Para reconhecer a gratificação como integrante do salário-de-contribuição deve



haver habitualidade, de forma que passe a ser uma obrigação do empregador e uma

expectativa  do  empregado,  sofrendo  incidência  da  contribuição  previdenciária.  A

contribuição  natalina  é  considerada  gratificação  para  fins  previdenciários,  incidindo

contribuição sobre o valor bruto recebido.

· Salário-maternidade

É  o  único  benefício  do  RGPS  que  sofre  a  incidência  da  contribuição

previdenciária. 

· Diárias para viagens excedentes a 50% da remuneração

Nesse caso inexiste comprovação de gastos e é recebido antes de efetuado a

viagem podendo o empregado gastar  menos e configurar  remuneração,  sobre o qual

incide  contribuição,  visto  que  não  há  comprovação  de  gastos  o  legislador  fixou  no

excedente a 50% da remuneração total.

· abonos 

Trata-se de pagamento excepcional,  voltado a situações extraordinárias, em

geral  consubstanciada  numa  antecipação  de  pagamento,  de  forma  eventual,  não

continuada, para atender a situações de perda do poder aquisitivo dos salários, como o

abono assiduidade.

· Comissões e percentagens 

Pois integram o salário, mas não o confundem. 

Parcelas não integrantes do salário-de-contribuição

A natureza indenizatória nasce da necessidade de se compensar a perda de

um direito do trabalhador por meio de pecúnia.

A verba ressarcitória tem o condão de recompor o patrimônio do trabalhador

que incorreu em dispêndios para a execução de trabalho a serviço do empregador.

Também  não  integram  o  salário-de-contribição  as  utilidades  não  salariais,

aquelas  recebidas  para  a  execução  do  trabalho,  porquanto  inexiste  natureza

remuneratória, exemplo: fornecimento de transporte.

Não  há  contribuição  incidente  em  garantias  sociais  legais,  como:  vale

transporte, tíquete alimentação, desde que pagos conforme a lei.

Por  fim,  não  incide  sobre  os  benefícios  pagos  pelas  empresas  a  seus

trabalhadores, como assistência médica, plano educacional, etc, mas para que enquadre-

se na não incidência é necessário que todos os empregados tenham o mesmo direito.

Art. 214, §9°, RPS

§9º Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:

I - os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, ressalvado o



disposto no §2º;(ressalvado o salário-maternidade)

II - a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos

da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de   1973;

No caso de transferência provisória (deslocamento do aeronauta de sua base,

por período inferior ou igual a 120 dias, para prestação de serviços temporários, sem

mudança de domicílio, à qual retorna tão logo cesse a incumbência que lhe foi cometida),

o empregador é obrigado a pagar ao aeronauta, além do salário, um adicional mensal,

nunca inferior a 25% do salário recebido na base.

Se  a  transferência  for  permanente  terá  ele  direito,  além  do  salário,  o

pagamento de uma ajuda de custo, nunca inferior ao valor de quatro meses de salário,

para indenização de despesas de mudança e instalação na nova base.

III - a  parcela  in  natura  recebida  de  acordo  com programa  de  alimentação

aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de

abril de 1976;

IV - as  importâncias  recebidas  a  título  de  férias  indenizadas  e  respectivo

adicional  constitucional,  inclusive  o valor  correspondente  à dobra da remuneração de

férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho;

V - as importâncias recebidas a título de: 

a) indenização compensatória de quarenta por cento do montante depositado

no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego contra

despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso I do art. 10 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias;

A Lei Complementar n. 110, de 29.06.01, instituiu contribuição social  devida

pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de

10% sobre o montante de todos os depósitos do FGTS, durante a vigência do contrato de

trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas. Entretanto, essa

contribuição social da LC 110, foi extinta a partir de janeiro de 2007.

b)  indenização por  tempo de serviço,  anterior  a  5 de  outubro  de 1988,  do

empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

Trata-se de indenização disposta no art. 477 da CLT, calculada com base na

maior remuneração que o empregado tenha recebido na empresa, desde que não exista

prazo estipulado para o término do contrato de trabalho, e quando não haja ele dado

motivo  para  a  cessão  das  relações  de  trabalho.  Essa  indenização  mitigou-se  com o

advento do FGTS e encontra-se extinta com o advento da Constituição Federal de 1988.

c) indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por



prazo  determinado,  conforme  estabelecido  no  art.  479  da  Consolidação  das  Leis  do

Trabalho;

Se o empregador resolver dispensar o empregado contratado a termo, sem

justa  causa,  será  obrigado  a  pagar-lhe,  a  título  de  indenização,  e  por  metade,  a

remuneração  a  que  teria  direito  até  o  fim  do  contrato,  sendo  verba  de  caráter

indenizatório.

d) indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do

contrato, conforme disposto no art. 14 da Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973;

Expirado normalmente o contrato de safra,  a empresa pagará ao safrista, a

título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 do salário

mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 dias.

e) incentivo à demissão;

f) aviso prévio indenizado; (Revogado pelo Decreto nº 6.727, de 2009)

g) indenização por dispensa sem justa causa no período de trinta dias que

antecede a correção salarial a que se refere o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de

1984; Refere-se a um salário mensal. 

h) indenizações previstas nos  arts  .  496 e  497 da Consolidação das Leis do

Trabalho;  Indenizações  devidas  aos  trabalhadores  estáveis  quando  demitidos,  com a

Constituição de 1988, extingui-se essa indenização.

i) abono de férias na forma dos arts  . 143 e 144 da Consolidação das Leis do

Trabalho;

j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário;

j)  ganhos  eventuais  e  abonos  expressamente  desvinculados  do salário  por

força de lei; (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

l) licença-prêmio indenizada; e

m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei;

VI  -  a  parcela  recebida  a  título  de  vale-transporte,  na  forma da  legislação

própria;

VII  -  a  ajuda  de  custo,  em  parcela  única,  recebida  exclusivamente  em

decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do  art.  470 da

Consolidação das Leis do Trabalho;

VIII - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento

da remuneração mensal do empregado;

IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional

de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº   11.788/  08  ;



X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando

paga ou creditada de acordo com lei específica;

XI - o abono do Programa de Integração Social/Programa de Assistência ao

Servidor Público;

Aquele  que  contribuem com o  PIS  ou  para  o  PASEP e  recebam até  dois

salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, e que tenham

exercido  atividade  remunerada  pelo  menos  durante  trinta  dias  no  ano-base,  estando

cadastrado  há  pelo  menos  cinco  anos  no  Fundo  de  Participação  PIS-Pasep  ou  no

Cadastro Nacional do Trabalhador terá direito a um salário mínimo.

XII - os  valores  correspondentes  a  transporte,  alimentação  e  habitação

fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante

da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija

deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério

do Trabalho e Emprego;

XIII - a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor

do auxílio-doença desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da

empresa;

XIV - as  parcelas  destinadas  à  assistência  ao  trabalhador  da  agroindústria

canavieira de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965;

XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a

programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível

à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts  . 9º e

468 da Consolidação das Leis do Trabalho;

XVI - o  valor  relativo  à  assistência  prestada  por  serviço  médico  ou

odontológico,  próprio  da  empresa  ou  com ela  conveniado,  inclusive  o  reembolso  de

despesas  com  medicamentos,  óculos,  aparelhos  ortopédicos,  despesas  médico-

hospitalares  e  outras  similares,  desde  que  a  cobertura  abranja  a  totalidade  dos

empregados e dirigentes da empresa;

XVII - o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios

fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos

serviços;

XVIII - o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o

reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite

máximo  de  seis  anos  de  idade  da  criança,  quando  devidamente  comprovadas  as

despesas realizadas;



XVIII - o  ressarcimento  de  despesas  pelo  uso  de  veículo  do  empregado,

quando devidamente comprovadas; (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

XIX - o valor relativo a plano educacional  que vise à educação básica,  nos

termos do  art. 21 da Lei nº 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação

profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja

utilizado em substituição de parcela salarial  e que todos os empregados e dirigentes

tenham acesso ao mesmo;

XX - a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao

adolescente  até  dezesseis  anos  de  idade,  nos  termos  da  legislação  específica;

(Revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

XXI - os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; e

XXII - o  valor  da  multa  paga  ao  empregado  em  decorrência  da  mora  no

pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato de trabalho,

conforme previsto no §     8º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho.

XXIII - o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,

observado  o  limite  máximo  de  seis  anos  de  idade  da  criança,  quando  devidamente

comprovadas as despesas; (Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

XXIV - o reembolso babá, limitado ao menor salário-de-contribuição mensal e

condicionado à comprovação do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social da

empregada,  do  pagamento  da  remuneração  e  do  recolhimento  da  contribuição

previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite

máximo de seis anos de idade da criança; e (Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo

a prêmio de seguro de vida em grupo,  desde que previsto  em acordo ou convenção

coletiva  de  trabalho  e  disponível  à  totalidade  de  seus  empregados  e  dirigentes,

observados, no que couber, os arts  . 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas

em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos

os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.

ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO

Empresa e Equiparada

A  empresa  tem  a  obrigação  de  arrecadar  a  contribuição  dos  segurados

empregado  e  trabalhador  avulso  a  seu  serviço,  descontando-a  da  respectiva

remuneração, e recolhê-la, juntamente com sua cota empresarial. O desconto é feito de

acordo com a tabela dos segurados, nos patamares de 8, 9, 11%.



O contribuinte individual era o único responsável por recolher sua contribuição,

por iniciativa própria. Entretanto, com a Medida Provisória 83/02, a empresa contratante

de seus serviços tornou-se obrigada a arrecadar sua contribuição e recolhê-la, juntamente

com a sua parcela, essa norma está eficaz desde abril de 2003.

O mesmo ocorrerá quanto a cooperativa de trabalho distribui remuneração aos

seus cooperados. Neste caso, a cota empresarial sobre aquela remuneração é devida

pela empresa tomadora (15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços),

porém a arrecadação e o recolhimento de cota do cooperado (contribuinte individual) é de

atribuição da própria cooperativa de trabalho.

Por ato normativo, estipulou-se que a retenção deve respeitar o patamar de

11% do teto,  hoje R$ 354,  08,  assim, caso contribua em uma empresa sobre o teto,

incumbe informá-la dessa retenção no teto, para que não contribua novamente.

Entidade beneficente de assistência social em gozo de imunidade, reterá 20%

do salário-de-contribuição, e não 11%.

Recolhimento no prazo

Regra geral, as empresas devem arrecadar (descontar, reter) as contribuições

dos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual a seu serviço e

recolhê-las, assim como as contribuições a seu cargo (cota empresarial), no dia vinte de

cada mês seguinte ao da competência. Se não houver expediente bancário neste dia, o

recolhimento deve ocorrer até o dia útil imediatamente anterior, conforme modificação da

Lei n. 11.933/09, que estendeu o prazo até o dia 20, pois anteriormente o recolhimento

era até o dia 10.

Devem obedecer a regra geral:

· A  contribuição  arrecadada  pela  tomadora  de  serviços  prestados  por

cooperados (cota empresarial), por intermédio de cooperativa de trabalho, sobre o valor

bruto da nota fiscal ou fatura de serviços;

· Importâncias  retidas  pela  empresa  tomadora  quando  da  prestação  de

serviço por cessão ou empreitada de mão-de-obra;

· A contribuição retida pela empresa adquirente, consumidora, consignatária

ou cooperativa derivada de sub-rogação, quando adquire produção rural de empregador

rural pessoa física ou segurado especial;

· Contribuição do produtor rural pessoa física e de segurado especial quando

comercializam sua produção, diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física, a outro

produtor rural pessoa física ou outro segurado especial;

· A contribuição retida pela pessoa física não produtor rural (feirante, etc.) que



adquire produção de empregador rural pessoa física ou segurado especial para venda, no

varejo, a consumidor pessoa física;

· Contribuição  do  produtor  rural  pessoa  jurídica,  incidente  sobre  a  receita

bruta de sua produção;

· Contribuição da empresa que remunera empregado licenciado para exercer

mandato de dirigente sindical;

· Contribuição da entidade sindical  que remunera  dirigente  que mantém a

qualidade de segurado empregado, licenciado da empresa, ou trabalhador avulso;

· Contribuição da entidade sindical  que remunera  dirigente  que mantém a

qualidade de segurado contribuinte individual;

·  Contribuição por força de rescisão de contrato de trabalho;

l)Contribuição  descontado  do  segurado  empregado,  trabalhador  avulso  e

contribuinte  individual,  pela  entidade  beneficente  de  assistência  social  em  gozo  de

imunidade;

m)  Contribuição  retida  dos  segurados  empregados,  trabalhador  avulso  e

contribuinte individual, pela empresa optante do Simples Nacional; e

n) Contribuição da empresa ou entidade que repassa recursos a associação

desportiva que mantém clube de futebol profissional a título de patrocínio; (licenciamento

de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos.

Gratificação Natalina

Contribuição incide sobre o valor bruto do 13° salário, devidas apenas quanto

ao pagamento da última parcela, logo não incide sobre o adiantamento do décimo-terceiro

salário, deve ser recolhida até o dia 20 de dezembro, antecipando caso seja dia não útil.

Recurso de espetáculo desportivo

A contribuição no valor de 5% da receita bruta do espetáculo desportivo da

associação que mantém clube de futebol profissional deve ocorrer dois dias úteis após a

realização do respectivo evento.

Cooperativa de trabalho

As cooperativas são obrigadas a descontar a contribuição de seus cooperados

(contribuinte individual), entretanto, deve-se levar em conta o tomador de serviço, já que

se for empresa ou equiparado, a contribuição é de 11% sobre as quotas distribuídas, até o

limite máximo do salário-de-contribuição, e se pessoa física a alíquota é de 20%.

A cooperativa de trabalho deve recolher a contribuição descontada de seus

cooperados  até  o  dia  15  do  mês  seguinte  ao  da  competência,  prorrogando-se  o

vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário do dia



15. Ressalta-se que a Medida Provisória 447/08 prorrogou esse prazo para o dia 20, ou

até o dia útil anterior quando não houver expediente bancário, a Lei 11.933/09, manteve

essa data.

Contribuinte Individual e a Possibilidade de dedução

Exceto  quando  esse  contribuinte  presta  serviços  para  empresas  que  terão

obrigação de reter e recolher as contribuições, ainda há situação em que permanecem

obrigados a recolher por iniciativa própria:

· Exercer atividade por conta própria

· Contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por

produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreiras

estrangeiras ou por organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo (Lei

10.666/03);

· Total da remuneração mensal recebida de uma ou mais empresas for inferior

ao salário mínimo

Nestas situações, o prazo para recolhimento é até o dia 15 do mês seguinte

àquele a que se referirem as remuneração, prorrogando-se o vencimento para o dia útil

subseqüente não havendo expediente bancário.

Segurado facultativo

Esse segurado deve recolher sua contribuição até o dia 15 do mês seguinte

àquele a que se seguir à competência, prorrogando-se para o dia útil seguinte quando

não haver expediente bancário.

Segurado especial

Esse é obrigado a recolher sua contribuição, incidente sobre a receita bruta da

comercialização da produção rural, até o dia 20 do mês seguinte à operação da venda,

caso comercialize diretamente, no varejo (consumidor, segurado especial, produtor rural

pessoa física).

A partir  da  EC  33/01,  não  incide  contribuição  se  esse  segurado  exportar,

vender sua produção para adquirente domiciliado no exterior, pois é operação imune.

Lembrando-se que se tiver empregado deverá reter a contribuição e repassá-la

na regra geral.

Empregador doméstico

Empregador  doméstico  é  obrigado  a  reter  a  contribuição  do  empregado

doméstico a seu serviço e recolhê-la, juntamente a parcela do seu cargo, até o dia 15 do

mês seguinte àquele que se referirem as remunerações, prorrogando-se para o dia útil

subsequente, não havendo expediente bancário.



Caso essa empregada esteja  de licença maternidade deverá o empregador

recolher  apenas  os  12% devidos  a  ele,  cabendo  ao  INSS descontar  do  benefício  a

contribuição da empregada.

Recolhimento trimestral

É facultado aos segurados contribuinte individual e facultativo, cujos salários-

de-contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento

trimestral das contribuições previdenciárias, com vencimento no dia 15 do mês seguinte

ao de cada trimestre civil,  com a mesma prorrogação no caso de falta de expediente

bancário.

Podendo  aplicar,  também,  ao  empregador  doméstico  relativamente  ao

empregado doméstico a seu serviço, cujos salários-de-contribuição sejam iguais ao valor

de um salário mínimo, ou inferiores (na situação de admissão, dispensa ou fração do

salário em razão de gozo de benefício).

Obedece-se o trimestre civil, assim as datas de vencimentos serão sempre: 15

de abril, julho, outubro ou janeiro do ano subseqüente.

Não  se  pode  recolher  trimestralmente  quanto  a  gratificação  natalina  do

empregado doméstico. 

Recolhimento fora do prazo

A contribuição previdenciária está vinculada ao pagamento de benefícios do

Regime Geral de Previdência Social, o não pagamento nos prazos previstos em lei, gera

dificuldade aos cofres públicos, sendo cominados encargos legais para recompor esse

saldo, como: atualização monetária, juros e multa de mora ou de ofício.

A correção monetária é para que possa recompor o poder aquisitivo da moeda,

entretanto  a  Lei  8.981/95  dispôs  que  não  mais  incide  correção  monetária  a  fatos

geradores posterior a janeiro de 1995. 

 Os  juros  representa  a  remuneração  do  capital  emprestado,  devido  a

previdência não ter como utilizar o que lhe era devido, o mesmo ocorre pelos juros de

mora.

Já  a  multa  de  mora  e  de  ofício  apresenta  caráter  punitivo,  devido  o

descumprimento da obrigação de entregar dinheiro ao fisco no prazo fixado. 

A  multa  de  mora  é  quando  o  contribuinte  recolhe  em  atraso,  mas

espontaneamente, enquanto a multa de ofício é aplicada diante de uma ação fiscal que

constata atraso no pagamento desta contribuição.

Com o advento  da  Medida  Provisória  449/08,  convertida  na  Lei  11.941/09,

alterou os artigos 34 e 35 da Lei n. 8.212/91, com a intenção de uniformizar a legislação



federal, revogando o art. 34 que tratava de juros moratórios, e alterando o art. 35 que

dispõe sobre multa de mora, acrescentando ainda o art. 35-A, para disciplinar a multa de

ofício.

Resume-se que, hoje, o recolhimento em atraso espontâneo incidirá os juros e

multa de mora, ao passo que em caso de lançamento  de ofício de contribuição em atraso

há a aplicação de juros de mora e multa de ofício, sendo essa mais onerosa.

Multa e Juros moratórios

Nos termos do art. 61, da Lei n. 9.430/96, é calculada a multa e o juro de mora.

A multa de mora é calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por

cento) por dia de atraso, o termo inicial é o primeiro dia subsequente ao do vencimento do

prazo  previsto  para  o  pagamento  da  contribuição  e  o  termo  final  o  dia  que  há  o

pagamento. Entretanto, limita-se a 20%. 

Os juros moratórios são correspondente a taxa SELIC acumulada a partir do

primeiro  dia  do  mês subsequente  ao  do vencimento  do prazo para  o  pagamento  da

contribuição até o mês anterior do pagamento e de 1% no mês do pagamento, logo o

pagamento em atraso no próprio mês do pagamento não haverá juros moratórios. Se

pagar no mês seguinte ao do vencimento,  incidirá 1% sobre o principal  e a partir  do

segundo mês corresponderá aos somatório da taxa SELIC, acumulada a partir do mês

seguinte ao do prazo de recolhimento até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no

mês do pagamento.

Multa de ofício

No lançamento de ofício, formalizado por auto de infração ou notificação de

lançamento, há encargos distintos do pagamento espontâneo, o art. 35-A da Lei 8.212/91,

remete-se para o art. 44 da Lei 9.430/96.

Multa de ofício base

Ocorrendo o lançamento de ofício aplicará multa de 75% sobre a totalidade ou

diferença da contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de

declaração e nos de declaração inexata, art. 44, I, da Lei n. 9.430/96.

Multa de ofício qualificada

A multa base é de 75% podendo ser majorada no dobro, ou seja, 150%, em

caso  de  sonegação,  fraude  ou  conluio,  independente  de  outras  penalidades

administrativas e criminais aplicáveis.

Nos termos da Lei 4.502/64, entende-se:

I – Sonegação - Ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total

ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária;



II – Fraude – toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total

ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir

ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto

devido a evitar ou diferir o seu pagamento;

III – Conluio – ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,

visando qualquer dos efeitos referidos para realização de sonegação ou fraude.

Multa de ofício agravada

Conforme  art.  44,  da  Lei  9.430/96,  a  multa  base  e  a  qualificada  serão

agravadas de metade,  nos casos de não atendimento  pelo  sujeito  passivo,  no  prazo

marcado, de intimação para:    

· Prestar esclarecimento;

· Apresentar os arquivos ou sistemas de processamento eletrônico de dados

para  registrar  negócios  e  atividades  econômicas  ou  financeiras,  escriturar  livros  ou

elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal (art. 11 a 13, da Lei n. 8.218/91);

· Apresentar  documentação  técnica  completa  e  atualizada  de  sistema  de

processamento de dados de que seja usuário, suficiente para possibilitar a sua auditoria,

conforme determina o art. 38, Lei 9.430/96.

Nestas hipóteses as multas de 75% e de 150%, serão de 112,5% e 225%.

Multa de ofício reduzidas

A Lei  8.218/91,  art.  6,  possibilita  que as  multas  pelo  lançamento  de ofício,

mesmo que agravadas e qualificadas, sejam reduzidas nos seguintes percentuais:

I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação

no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do

lançamento;

II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no

prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;

III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no

prazo de 30 (trinta)  dias,  contado da data em que o sujeito  passivo  foi  notificado da

decisão administrativa de primeira instância; e

IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no

prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa

de primeira instância.

Obrigações acessórias

As obrigações acessórias previdenciárias decorrem de determinação expressa

na lei e consistem em obrigações positivas (fazer) ou negativas (deixar de fazer), estando



sempre presente o interesse de arrecadação ou de fiscalização de suas contribuições.

Caso a obrigação acessória não seja cumprida, caracteriza-se infração, pela qual será

lavrado o auto e aplicará multa.

As obrigações acessórias principais pela empresa, estão expressas no art. 32,

Lei 8.212/91.

I  -  preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a

todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos

pelo órgão competente da Seguridade Social; 

II  -  lançar  mensalmente em títulos  próprios de sua contabilidade,  de  forma

discriminada,  os  fatos  geradores de todas as  contribuições,  o  montante  das quantias

descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; 

III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações

cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem

como os esclarecimentos necessários à fiscalização;

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador

do  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço  –  FGTS,  na  forma,  prazo  e  condições

estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e

valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS

ou do Conselho Curador do FGTS;

Quanto ao inciso I, o RPS, dispõe que deve ser elaborada mensalmente, de

forma  coletiva  por  estabelecimento  da  empresa,  por  obra  de  construção  civil  e  por

tomador de serviços, com a correspondente totalização, contendo:

I  -  discriminar  o  nome  dos  segurados,  indicando  cargo,  função  ou  serviço

prestado;

II  -  agrupar  os  segurados  por  categoria,  assim  entendido:  segurado

empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual;

III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;

IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os

descontos legais; e

V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado

empregado ou trabalhador avulso.

Quanto  ao  trabalhador  avulso  portuário,  a  OGMO  elaborará  a  folha  de

pagamento por navio, mantendo disponível para fiscalização da Receita Federal.

GFIP

Alterou-se a antiga guia de recolhimento do FGTS, com a Lei 9.528/97, sendo



obrigatório  apenas em janeiro  de  1999,  para  servir  como documento  de informações

previdenciárias, surgindo a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.

Tem  como  finalidade  fornecer  dados  para  a  base  de  dados  do  Cadastro

Nacional de Informações Sociais – CNIS, sobre vínculos, remunerações, para cálculo de

salário-de-contribuição.

Assim  se  as  informações  fornecidas  pela  GFIP,  não  coincidirem  com  os

recolhimentos não é necessário autuação, a Fazenda pode cobrá-la diretamente sob pena

de inscrever na Dívida Ativa da União.

Livros contábeis

Os livros contábeis serão exigidos, devidamente escriturados os livros Diário e

Razão, pela fiscalização após 90 dias contados da ocorrência dos fatos geradores das

contribuições. 

Somente será desobrigado a apresentar a escrituração contábil:

· Pequeno  comerciante,  nas  condições  do  Decreto-lei  486/1969,  e  seu

Regulamento;

· Pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, conforme legislação

tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro

de Inventário; e

· Microempresa e empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional.

A empresa que possui os livros contábeis em meio eletrônico deve arquivar e

conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital

ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização, atualmente aplica-se o

prazo decadencial da legislação tributária.

Exame da contabilidade

A Receita Federal tem a prerrogativa de exame da contabilidade das empresas,

ficando obrigado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado

e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das

contribuições devidas a outras entidades e fundos.

Súmula 439 do STF: “Estão sujeitas à fiscalização tributária, ou previdenciária,

quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação.”

Sonegada informação a RFB pode lançar de ofício a importância devida, sem

prejuízo das demais penalidades, conforme art. 33, Lei 8.212/91.

Outras Obrigações Acessórias

· Relação de habite-se e alvarás concedidos



Lei  8.212/91  Art.  50.  Para  fins  de  fiscalização  do  INSS,  o  Município,  por

intermédio do órgão competente,  fornecerá relação de alvarás para construção civil  e

documentos de "habite-se" concedidos.

  Deve-se levar em consideração que a Lei n. 11.457/07, que passou para a

Secretaria da Receita Federal  do Brasil as atribuições previdenciárias. 

· Instituições financeiras 

As instituições financeiras devem verificar a autenticidade da Certidão Negativa

de Débito  apresentada pelas empresas com as quais tenham efetuado operações de

crédito, junto à Internet, que sejam:

· Recursos públicos, (ex. FCO)

· Recursos do FGTS, Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação; ou

· Recursos captados através de Caderneta de Poupança.

· Registro de óbito

O  titular  do  Cartório  de  Registro  Civil  de  pessoas  naturais  é  obrigado  a

comunicar,  até  o  dia  10  de  cada  mês  o  registro  dos  óbitos  ocorridos  no  mês

imediatamente anterior, devendo constar na declaração: nome, filiação, data e local de

nascimento da pessoa falecida.

· Inscrição de contribuinte individual

Como a empresa deve recolher a contribuição do contribuinte individual que

preste serviço a ela, incumbe lhe também inscrevê-lo como segurado no INSS.

· Guarda de documento

Súmula Vinculante n. 8, de 2008, estabeleceu que o prazo para guarda dos

documentos  para  fins  previdenciários  é  o  mesmo dos  créditos  tributários,  logo,  cinco

anos, prazo qüinqüenal.

Responsabilidade Solidária e Retenção

Solidariedade é quando há mais de um devedor ou credor que concorre com

toda a dívida, cada um com direito, ou obrigação, à dívida toda.

Direito previdenciário adota a solidariedade passiva, para ter como garantia o

pagamento  da  dívida,  principalmente  quanto  a  empresas  prestadoras  de  serviço  de

pequeno porte, pois a previdência encontrava dificuldade em receber.

A partir  de  1.02.99  a  empresa  contratante  dos  serviços  deverá  efetuar  a

retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal,  fatura ou recibo de prestação de

serviço emitido pela contratada. 

Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na  Lei n  º   4.591, de 1964, o



dono  da  obra  ou  condômino  da  unidade  imobiliária  cuja  contratação  da  construção,

reforma  ou  acréscimo  não  envolva  cessão  de  mão-de-obra,  são  solidários  com  o

construtor, e este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para

com  a  seguridade  social,  ressalvado  o  seu  direito  regressivo  contra  o  executor  ou

contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do

cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de

ordem do pela contratada.

Exclui-se da responsabilidade solidária perante seguridade social o adquirente

de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização

ou com o incorporador. 

Elisão da Responsabilidade solidária

O contratante tem interesse em exigir os documentos hábeis a elidir (suprimir)

sua responsabilidade solidária, que conforme art. 220, §3, do RPS:

§ 3º A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida:

I  -  pela comprovação, na forma do parágrafo anterior,  do recolhimento das

contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou

fatura  correspondente  aos  serviços  executados,  quando  corroborada  por  escrituração

contábil; e

II  -  pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a

remuneração  dos  segurados,  aferidas  indiretamente  nos  termos,  forma e  percentuais

previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

III - pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste

artigo, efetivada nos termos do art. 219.

Outras hipóteses de solidariedade

Grupo econômico:  empresas que integram o mesmo grupo econômico de

qualquer  natureza  respondem  entre  si,  solidariamente,  conforme  art.  30,  IX  da  Lei

8.212/91.

Consórcio simplificado:  faculdade dos produtores rurais pessoas físicas de

se  reunirem  e  por  meio  do  consórcio  contratarem  diretamente  trabalhadores  rurais,

caberá  ao  próprio  consorcio  recolher  as  contribuições  dos  empregados,  ficando  o

consórcio e os produtores solidários, art. 25-A, Lei 8.212/91.

Operador portuário e OGMO: art. 2, Lei 9.710/98, determina que o operador



portuário  deve  recolher  ao  Órgão  Gestor  de  Mão-de-obra  os  valores  devidos  pelos

serviços  executados  referentes  à  remuneração  por  navio,  acrescidos dos  percentuais

relativos a férias, décimo terceiro, encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e

quatro  horas  da  realização  do  serviço,  para  viabilizar  o  pagamento  ao  trabalhador

portuário  avulso.  Cabendo  a  OGMO  o  pagamento  da  remuneração  pelos  serviços

executados  e  demais  encargos,  logo  o  operador  portuário  e  a  OGMO  tornam-se

solidários.

Lei 8.2212/91 - Art. 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas,

criadas  e  mantidas  pelo  Poder  Público,  de  empresas  públicas  e  de  sociedades  de

economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos

Municípios, que se encontrarem em mora, por mais de 30 (trinta) dias, no recolhimento

das  contribuições  previstas  nesta  Lei,  tornam-se  solidariamente  responsáveis  pelo

respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do art. 1º e às sanções dos

arts. 4º e 7º do Decreto-lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968.

Retenção de 11%

A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão ou empreitada

de mão-de-obra deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de

prestação de serviço e recolher à previdência social a importância retida, em nome da

empresa contratada,  art.  219, RPS. A falta desse recolhimento a empresa incorre em

apropriação indébita previdenciária.


