
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.928.591 - RS (2021/0083365-3)
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : ALISUL ALIMENTOS SA 
ADVOGADOS : MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI  - RS064211 
   RICARDO PECHANSKY HELLER  - RS066044 
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Trata-se 

de Recurso Especial interposto pela Alisul Alimentos S.A., com fundamento no art. 105, III, 

"a", da CF/1988, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES DESCONTADOS DOS 
EMPREGADOS. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES.VALORES BRUTOS.

Não cabe a empresa pretender que a contribuição previdenciária 
patronal incida apenas sobre o valor líquido das remunerações pagas, devidas ou 
creditadas aos segurados empregados. É devida pela empresa a contribuição 
previdenciária sobre o total dessas remunerações, considerado o valor bruto.

As conclusões referentes à contribuição previdenciária patronal 
também se aplicam às destinadas ao SAT/GIL-RAT e Terceiros.

Nas razões do apelo especial, a recorrente aponta violação dos arts. 22, I e II, 

28, I e § 9º, da Lei 8.212/1991 e do art. 457, § 2º, da CLT.

Defende, em suma:

No entanto, com relação aos montantes que sofrem descontos de 
vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação fornecidos pela empresa para os 
seus funcionários, verifica-se que estes possuem como natureza a antecipação e 
ajuda de custo por parte da empresa com as despesas de seus funcionários 
relacionadas ao deslocamento para o local de trabalho, assim como das refeições 
por estes realizadas durante o intervalo intrajornada.

Desse modo, os referidos valores não ficam à disposição dos 
empregados e não ingressam no seu patrimônio, tratando-se de pagamentos 
realizados para a execução do trabalho e não pela execução do trabalho, razão 
pela qual não podem ser considerados como remuneração e submetidos à 
tributação das contribuições destinadas ao INSS, ao SAT e a terceiros (outras 
entidades e fundos).(fl. 218, e-STJ).

Decisão, às fls. 256-257, e-STJ, não admitindo o Recurso Especial em relação 

à matéria relativa ao vale-alimentação e admitindo no tocante à discussão a respeito do 
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vale-transporte.

Contrarrazões às fls. 242-246, e-STJ.

É o relatório. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.928.591 - RS (2021/0083365-3)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos 

foram recebidos neste Gabinete em 24 de junho de 2021.     

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado por Alisul Alimentos 

S.A., objetivando, em síntese, a inexigibilidade da cota patronal de Contribuição 

Previdenciária (incluindo RAT e outras entidades) sobre o montante descontado a 

título de Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação em folha de salário dos 

empregados pela Impetrante, diante de suas naturezas manifestamente indenizatórias 

e desvinculadas do conceito de remuneração. (Grifei)

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado 

segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui 

natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário; assim, sobre ela não deve 

incidir contribuição previdenciária. 

Contudo, na hipótese em exame, a empresa busca, por meio do Mandamus, o 

reconhecimento da inexigibilidade da contribuição patronal, não dos valores pagos ao 

empregado, mas dos valores descontados dos empregados a título de Vale-Transporte, 

Vale-Refeição e Vale-Alimentação. (Gifei)

Discute-se, entretanto, se o valor correspondente à participação do trabalhador 

no auxílio-alimentação ou auxílio-transporte, descontado do seu salário, deve ou não integrar a 

base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 22 da Lei 8.212/1991.

Ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem assim consignou:

Ao contrário do que pretendem as apelantes, é de ser denegado o 
mandado de segurança, no que visa a excluir, da base de cálculo da contribuição 
previdenciária patronal, os valores descontados aos empregados, correspondentes 
à participação deles no custeio do vale-alimentação e do vale-transporte.

Com efeito, a hipótese de incidência da contribuição previdenciária 
patronal, nos termos do art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 1991, é o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. Isso quer 
dizer que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto 
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das remunerações, ao passo que as impetrantes buscam, ao contrário, que a 
referida contribuição incida apenas sobre o valor total líquido das remunerações, 
após o desconto da cota-parte devida pelos trabalhadores a título de 
vale-alimentação e de vale-transporte.

Aliás, o equívoco das apelantes está bem demonstrado pelo 
próprio contracheque trazido por elas aos autos (cf. processo originário, Evento 6, 
CHEQ3), no qual se observa que a base de cálculo da contribuição previdenciária 
patronal (R$ 1.110,70) corresponde exatamente à remuneração bruta 
("vencimentos") do empregado (R$ 1.110,70), sendo, portanto, inverídica a 
afirmação das recorrentes de que os descontos a título de vale-alimentação e 
vale-transporte foram somados à aludida base de cálculo.

Na verdade, as impetrantes confundem o plano jurídico da 
hipótese de incidência tributária (o total das remunerações pagas, devidas ou 
creditas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e 
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços... - art. 22, I, da Lei n. 8.212., de 
1991) com o plano econômico do efetivo desembolso remuneratório (valores 
líquidos efetivamente alcançados aos trabalhadores pela empresa a título de 
remuneração, após o desconto da cota de participação deles no vale- alimentação 
e no vale-transporte).

Como se vê, trata-se de mal-entendido das impetrantes em relação 
à exata significação do art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 1991.

A hipotese dos autos é a mesma, não cabendo à recorrente 
pretender que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da 
remuneração dos segurados empregados (após o desconto do montante 
correspondente à cota de participação dos trabalhadores a título de vale 
transporte, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde e plano odontológico.

As conclusões referentes à contribuição previdenciária patronal 
também se aplicam aos adicionais de alíquota destinados ao SAT/GIL-RAT e 
Terceiros.(fls. 198-199, e-STJ).

Como se vê, o Tribunal a quo decidiu que não cabe à contribuinte/empresa 

pretender que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da 

remuneração dos segurados empregados após o desconto do montante das parcelas de cota 

de participação dos trabalhadores (a título de vale-transporte, no caso).

De início, cumpre esclarecer que a regra de competência tributária para a 

instituição de contribuição previdenciária devida pela empresa encontra-se prevista no art. 

195, I, "a", da CF, nos seguintes termos:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
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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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998) 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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

Com base em tal dispositivo, a União (art. 149 da CF) possui competência 

para exigir, mediante lei ordinária, contribuição sobre 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.

A Lei 8.212/1991, em seu art. 22, I, determina que a contribuição 

previdenciária a cargo da empresa é de "vinte por cento sobre o total das remunerações 

pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados 

e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, 

qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de 

utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos 

da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença 

normativa" (Redação dada pela Lei n. 9.876/1999 – destaquei).

O inciso II do art. 22 do mesmo diploma legal estabelece que a contribuição 

previdenciária a cargo da empresa também tem previsão "para o financiamento do benefício 

previsto nos art. 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em 

razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 

trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos 

segurados empregados e trabalhadores avulsos: (...)" (destaquei). 

O § 2° do art. 22 da Lei 8.212/1991, ao consignar que não integram o conceito 

de remuneração as verbas listadas no § 9° do art. 28 do mesmo diploma legal, expressamente 

exclui uma série de parcelas da base de cálculo do tributo.

Já o art. 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, traz o conceito de 

salário de contribuição para o empregado e trabalhador avulso como sendo "a remuneração 
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auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, 

devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, 

qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de 

utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos 

da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença 

normativa;" (Redação dada pela Lei 9.876, de 1999 – grifei).

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou firme jurisprudência no 

sentido de que não sofrem a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a 

título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição 

do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 

Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC).

Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, 

destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de 

cálculo da contribuição. O mesmo raciocínio se aplica à RAT e à Contribuição devidas a 

Terceiros.

No caso em questão, o fato de os valores descontados aos empregados 

correspondentes à participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e 

auxílio-saúde/odontológico ser retida pelo empregador não retira a titularidade dos 

empregados de tais verbas remuneratórias. (grifei)

Só há a incidência de desconto para fins de coparticipação dos empregados 

porque os valores pagos pelo empregador, os quais ingressam com natureza de salário de 

contribuição, antes se incorporaram ao patrimônio jurídico do empregado, para só então 

serem destinado à coparticipação das referidas verbas.

Outrossim, os valores descontados aos empregados correspondentes à 

participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio- 

saúde/odontológico não constam no rol das verbas que não integram o conceito de salário de 

contribuição, listadas no § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991. Por consequência, e por possuir 

natureza remuneratória, devem constituir a base de cálculo da contribuição previdenciária e da 
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RAT a cargo da empresa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 

1.902.565/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 7/4/2021, fixou que o 

montante retido a título de contribuição previdenciária compõe a remuneração do empregado, 

de modo que deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da 

contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991) e das contribuições sociais devidas 

a terceiros.

É que a pretensão de exclusão da cota do empregado da base de cálculo da 

contribuição do empregador levaria, necessariamente, à exclusão do imposto de renda retido 

na fonte e, posteriormente, à degeneração do conceito de remuneração bruta em remuneração 

líquida, ao arrepio da legislação de regência.

Ademais, no referido julgamento do REsp 1.902.565/PR foi apontado, e se 

aplica ao caso presente, o fato de que:

A rigor, o que pretende a parte recorrente é que o tributo incida, 
não sobre a remuneração bruta, conforme previsto no art. 22, I, da Lei 8.212/91, 
mas sobre a remuneração líquida. O raciocínio, levado ao extremo, conduziria a 
perplexidades que bem demonstram o desacerto da tese. Primeiro, a exclusão do 
montante retido a título de contribuição previdenciária do empregado permitiria 
concluir que também o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não integraria 
a base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda mais, da remuneração 
líquida. E, segundo, a base de cálculo da contribuição patronal, observado o art. 
28, § 5º, da Lei 8.212/91, seria inferior à base de cálculo da contribuição 
previdenciária do empregado, em potencial violação ao princípio da equidade na 
forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo único, V, da Constituição.

Eis a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO A 
ATOS INFRALEGAIS E A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ATOS 
NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. ALEGADA 
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, V E VI, 927, III E IV, E 1.022, I E II, 
DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
INCONFORMISMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. 
BASE DE CÁLCULO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO MONTANTE 
RETIDO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO 
EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO APLICÁVEL 
IGUALMENTE À CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT E ÀS 
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. RECURSO ESPECIAL 
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CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do CPC/2015.
II. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança, objetivando "a 

exclusão do INSS retido do empregado da base de cálculo da Contribuição 
Previdenciária Patronal, RAT e Contribuições devidas a Terceiros", assegurado o 
direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título. O Juízo 
Singular denegou a segurança. O Tribunal a quo, mantendo a sentença, negou 
provimento à Apelação da impetrante.

(...)
VI. "Com base no quadro normativo que rege o tributo em 

questão, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não devem 
sofrer a incidência de contribuição previdenciária 'as importâncias pagas a título 
de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à 
disposição do empregador' (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC). Por 
outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o 
trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da 
contribuição" (STJ, REsp 1.358.281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/12/2014).

VII. A contribuição previdenciária do empregado, como o próprio 
nomen iuris sugere, tem por contribuinte o obreiro, figurando o empregador como 
mero responsável tributário na relação jurídica (art. 30, I, a, da Lei 8.212/91). 
Embora o crédito da remuneração e a retenção da contribuição previdenciária 
possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as 
incidências são distintas. Uma vez que o montante retido deriva da remuneração 
do empregado, conserva ele a natureza remuneratória, razão pela qual integra 
também a base de cálculo da cota patronal.

VIII. A rigor, o que pretende a parte recorrente é que o tributo 
incida, não sobre a remuneração bruta, conforme previsto no art. 22, I, da Lei 
8.212/91, mas sobre a remuneração líquida. O raciocínio, levado ao extremo, 
conduziria a perplexidades que bem demonstram o desacerto da tese. Primeiro, a 
exclusão do montante retido a título de contribuição previdenciária do empregado 
permitiria concluir que também o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não 
integraria a base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda mais, da 
remuneração líquida. E, segundo, a base de cálculo da contribuição patronal, 
observado o art. 28, § 5º, da Lei 8.212/91, seria inferior à base de cálculo da 
contribuição previdenciária do empregado, em potencial violação ao princípio da 
equidade na forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo único, V, da 
Constituição.

IX. Também não socorre o recorrente o precedente firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 574.706/PR, submetido à 
sistemática de repercussão geral, sob a rubrica do Tema 69, cuja tese restou 
assim redigida: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS 
e da COFINS". De fato, naquele precedente, a controvérsia girava em torno da 
inclusão do ICMS no conceito constitucional de faturamento - base de cálculo do 
PIS e da COFINS -, ao passo que, na espécie, a discussão reside no correto 
alcance do conceito legal de remuneração. Cumpre lembrar que o próprio 
Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário 

Documento: 129627428 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  8 de 9



 

 

Superior Tribunal de Justiça

1.187.264/SP, submetido à sistemática de repercussão geral, sob a rubrica do 
Tema 1.048, fixou tese no sentido de que "é constitucional a inclusão do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB", o que demonstra que 
a análise da extensão da ratio decidendi daquele julgado deve ser criteriosa.

X. Por fim, considerada a identidade de bases de cálculo, a 
conclusão quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária patronal 
aplica-se indistintamente à contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei 8.212/91) 
e às contribuições sociais devidas a terceiros. Em sentido análogo: STJ, REsp 
1.858.489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 
de 21/08/2020; AgInt no AREsp 1.714.284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2020.

XI. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, 
improvido. (REsp 1902565/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 
Turma, DJe 7/4/2021) 

Por tais razões, o decisum recorrido não merece reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

É como voto.
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