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RESUMO 

O presente trabalho visa apresentar o que a legislação e doutrina definem sobre a 

incidência da contribuição previdenciária nas verbas remuneratórias e rescisórias na seara 

trabalhista, bem como apontar o que chamaremos de efeitos evasivos permitidos pela 

própria legislação e que contribuem para o déficit ao Erário Nacional, em especial, para a 

Previdência Social (seções 1 e 2). 

Ainda, falaremos sobre as instruções normativas das pares interessadas – TRT 1ª 

Região e PGF – e do limite de suas responsabilidades para tal prejuízo. 

Utilizaremos de exemplos reais, com sentenças condenatórias e homologatórias, 

bem como de um caso hipotético quando, com o uso de certos dados, chegamos à 

conclusão que o prejuízo causado pode ser superior à 370 milhões de reais, apenas no 

Município do Rio de Janeiro (seção 4). 

Não apontaremos, como era de se esperar, uma solução ao problema, uma vez que 

esta depende de uma série de análises aprofundadas que não foram possíveis de serem 

feitas no presente trabalho, dado à uma conjunção de fatores. Porém, alguns desses temas 

serão abordados na conclusão. 

 

 

 

Palavras-chave: contribuição previdenciária, Justiça do Trabalho, verbas rescisórias, verbas 

indenizatórias, Previdência Social 

  



 

 

ABSTRACT 

This work aims to present what the law and doctrine set on the incidence of social 

security contribution on remuneration and termination amounts in labor field and point 

out what we'll call evasive purposes permitted by the law that contributing to the deficit 

to the National Treasury, in particular, the Social Security (sections 1 and 2). 

Also, we'll talk about the normative instructions of interested parties – TRT 1st 

Region and PGF – and the limits of their responsibility for such damage (section 3). 

We will use real examples, with condemnatory sentences and statement sentences, 

as well a hypothetical case where, with the use of certain data, we concluded that the injury 

may be greater than 370 million, only in the city of Rio de Janeiro ( section 4). 

We will point out, as was to be expected, a solution to the problem, since this 

depends on a series of in-depth analyzes that are not possible to be made in this work, 

given to a combination of factors. However, some of these topics will be discussed in the 

conclusion. 

 

 

Keywords: Social Security contributions, Labor Courts, termination amounts, amount of 

damages nature, Social Security  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresentou-se como tema em uma ocasião específica. Ao 

estagiar na Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, a discente obteve acesso a 

uma série de dados que, usualmente, um operador do direito não teria. Realizando 

levantamentos de ações trabalhistas existentes contra determinada Investigada e a 

possibilidade de fraude na rescisão contratual, percebeu que há, nas homologações de 

acordos judiciais, um problema muito maior: a utilização de efeitos evasivos para burlar o 

recolhimento previdenciário do trabalhador em questão. 

Em quantidade alarmante, existem ações judiciais na 1ª instância do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região onde são homologados acordos entre empregado e 

empregador, em que o Magistrado define a natureza das verbas apenas como 

indenizatórias, livrando o empregador de forma implícita (ou, muitas vezes, de forma 

explícita) do ônus dos recolhimentos previdenciários, o que causa um déficit ao Erário 

nacional através de efeitos evasivos, que não podem ser definidos nem como evasão e nem 

como elisão fiscal.  

É possível conferir no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região 

os relatórios de Produção dos Magistrados, de acordo com o Provimento CGJT nº 1/2015, 

os números de processos por Vara durante a Fase de Conhecimento, categorizados em 

“Recebidos” (Casos Novos, Outros e Total), “Solucionados” (Sentença, Acordo e Total), 

“Baixados” e “Pendentes de Baixa” (Pendentes de Solução, Outros e Total)1.  

Para o ano de 2016, o único relatório disponível na data em que este trabalho foi 

elaborado é o do mês de janeiro, onde encontramos a quantidade de 2.306 processos 

solucionados através de acordos na cidade do Rio de Janeiro. A título de comparação, o 

número foi de 2.383 processos para o mesmo mês em 20152. Ressalta-se, no entanto, que 

                                                

1 Relatórios disponíveis em: <http://www.trt1.jus.br/web/guest/producao-dos-magistrados>. Acessado 
em 07/03/2016. 

2 Números obtidos a partir da soma dos valores indicados na coluna “Acordo”, dentro de “Solucionados”, 
da 1ª à 82ª VT do Rio de Janeiro, nos respectivos relatórios de janeiro/2016 e janeiro/2015. 
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não é possível conferir em quantos destes houve recolhimentos previdenciário ou não, ou 

em quantos destes os acordos ocorreram antes/durante a primeira audiência, e não ao 

longo do procedimento. 

No sítio eletrônico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), também é 

possível conferir relatórios estatísticos bienais, sendo o último publicado do biênio 2012-

2014, não sendo viável utilizá-lo para adicionar novas informações à esta pesquisa3. Além 

disso, suas informações são categorizadas em todos os Tribunais Regionais do país, não 

separando por Varas de Trabalho, o que dificulta uma comparação com os dados 

apontados acima, que utilizam como foco apenas da 1ª à 82ª VT (Rio de Janeiro, capital). 

A proposta desta Monografia é apontar os fatos que contribuem ao déficit no Erário 

nacional, em termos de contribuição previdenciária, através do não recolhimento 

previdenciário no momento indicado em lei, nem como de quem seria a responsabilidade 

pela fiscalização deste recolhimento. 

 

1.1) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: DEFINIÇÕES TRIBUTÁRIAS 

Uma vez que nos referimos anteriormente aos efeitos evasivos que ocorrem nos 

acordos de natureza indenizatória, há de se definir, primariamente, a diferenciação entre 

evasão fiscal a elisão fiscal, dois termos que, apesar de comumente usados, geram 

controvérsias.  

Em um primeiro momento, ao consultar diversos manuais de Direito Tributário 

indicados para a graduação, não foi encontrado a definição para tais termos4. Desta forma, 

foi utilizada a obra do Professor Eduardo Sabbag5, geralmente usada por indivíduos que 

                                                

3 Disponível em <http://www.csjt.jus.br/estatisticas>. Acessado em 07/03/2016. 

4  Cf. PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário: completo. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2012. Livro digital [epub]; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. Livro digital [epub]; AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. Livro digital [epub]; PEREIRA, Luciano de Almeida. Direito Tributário Simplificado. 

São Paulo: Saraiva, 2011. Livro digital [epub]. 

5 Eduardo Sabbag é Doutor em Direito Tributário, pela PUC/SP; Doutorando em Língua Portuguesa, 
pela PUC/SP; Mestre em Direito Público e Evolução Social, pela UNESA/RJ; Coordenador e Professor 
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visam concursos públicos, onde, segundo o autor: “a elisão fiscal corresponde à prática de 

atos lícitos, anteriores à incidência tributária, de modo a se obter legítima economia de 

tributos. Pela elisão fiscal, impede-se a ocorrência do fato gerador, ou por exclusão do 

contribuinte do âmbito de abrangência da norma, ou, simplesmente, pela redução do 

montante tributário a pagar. Refere-se à intitulada economia do imposto ou ao 

planejamento tributário, como condutas lícitas que se processam, em geral, antes da 

ocorrência do fato gerador.”6 (grifo nosso) 

A elisão fiscal difere-se da evasão fiscal, onde, pelas mesmas lições do citado 

professor Sabbag, “[evasão fiscal é o] mecanismo ilícito por meio do qual se esconde o 

fato gerador ou lhe confere uma aparência de fato não tributado ou tributado de forma 

mais amena. Dá-se quando o contribuinte se vale de forma jurídica atípica para ocultar 

a exata essência econômica do ato que pratica. Assim, a evasão presume a ocorrência 

do fato gerador, que se apresenta “camuflado”. Em geral, tal ilicitude se processa após a 

ocorrência do fato imponível.”7 (grifo nosso) 

Para a utilização no presente trabalho, optou-se por considerar a existência de um 

meio-termo entre as definições de elisão e evasão fiscal, uma vez que a situação aqui 

apresentada não encaixa-se com perfeição na definição doutrinária existente. O que 

apontamos aqui é um meio lícito, onde se reduz o montante tributário a ser pago, típico 

da elisão fiscal, porém, que ocorre após o fato gerador dos tributos, típico da evasão fiscal. 

Ou seja, para todos os efeitos, nesta pesquisa, estaremos nos referindo à efeitos 

evasivos para apontar o termo criado especialmente com base nos dados relatados e 

analisados, sendo esta a forma como se reduzirá o montante tributário a ser recolhido, por 

meio de fins lícitos, porém, após ocorrência de fato gerador. 

                                                

do Curso de Pós-Graduação em Direito Tributário Estácio/CERS e da Faculdade Baiana de Direito; 
Professor Universitário no Mackenzie/SP; Advogado e autor de várias obras jurídicas. 

6 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 6ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014. Livro Digital [epub]. 

7 Idem. 
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Ainda, sem estender-se muito no assunto, faz-se necessário a definição de tributos, 

bem como da contribuição previdenciária, e se esta faz parte do gênero tributário. 

O conceito de tributo é assunto de importância para a própria aplicação da 

Constituição Federal, já que esta reserva ao tributo um regime jurídico bastante peculiar. 

A Constituição não diz, entretanto, o que é um tributo, deixando para a lei complementar 

a tarefa de sua definição8. 

É no Código Tributário Nacional (CTN, lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) que 

se encontra a definição de tributo, exigida pela Constituição Federal: 

Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

De acordo com o Prof. Luís Eduardo Shoueri9, esta não esgota o conceito de tributo, 

empregado pelo texto constitucional. O artigo 3º do CTN, imbuído de um preconceito 

comum à época de sua edição, não se preocupou com a destinação dos tributos ou com 

a natureza da receita, já que isso seria matéria do Direito Financeiro. Ou seja: o Código não 

nega a natureza de receita derivada do tributo – aliás, se negasse, contrariaria o texto 

constitucional; apenas deixa de lado esse aspecto.10 

Quanto às contribuições previdenciárias, que serão exploradas ao longo desta 

pesquisa, faz-se necessário mostrar sua subsunção à definição geral de tributos. Mas antes, 

é necessário explorar o conceito de contribuição e de contribuição social. Segundo o 

Professor Sabbag: 

                                                

8 “Art. 146. Cabe à lei complementar: 
(...) 
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
(a) definição de tributos (...)”. 

9 Luís Eduardo Shoueri é Doutor em Direito pela USP; Mestre em Direito Tributário pela Universidade 
de Munique/Alemanha; e Professor Titular da USP. 

10 SHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Livro digital [epub]. 
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“entende-se que subsistem no sistema tributário doméstico, à luz da teoria 
pentapartite, 5 (cinco) inconfundíveis espécies tributárias. Esse é o 
entendimento que tem prevalecido na doutrina e no STF, que 
separam os tributos em: (I) impostos (art. 145, I, CF c/c art. 16 do CTN); 
(II) taxas (art. 145, II, CF c/c arts. 77 e 78 do CTN); (III) contribuições de 
melhoria (art. 145, III, CF c/c arts. 81 e 82 do CTN); (IV) empréstimos 
compulsórios (art. 148, CF); (V) contribuições (art. 149, CF).” (grifo 
nosso)11 

O art. 149, caput, da Constituição Federal, dá guarida às chamadas contribuições 

sociais, cuja terminologia provoca intensa discussão. Segundo o Supremo Tribunal Federal 

(STF), entende-se como “contribuições sociais” as: i) contribuições sociais gerais (aquelas 

não destinadas à seguridade); ii) contribuições de seguridade social; e iii) outras 

contribuições sociais.12 

Para o Professor Luciano Amaro13 , “a Constituição caracteriza as contribuições 

sociais pela sua destinação, vale dizer, são ingressos necessariamente direcionados a 

instrumentar a atuação da União no setor da ordem social”14. Na mesma linha, segue o 

Professor Sabbag, para quem “as contribuições sociais destacam-se como as mais 

importantes, tanto do ponto de vista do volume de arrecadação, quanto do ponto de vista 

acadêmico.”15 

Ainda, faz-se mister apontar o art. 195, caput, da Constituição Federal, que define 

que 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, oriundos de determinadas contribuições sociais, 

estipuladas ao longo do artigo.16 

                                                

11 SABBAG, Eduardo. op. cit. 

12 Idem. 

13  Luciano Amaro é Professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, com diversos estudos publicados no Brasil e no exterior. 

14 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Livro digital [epub]. 

15 SABBAG, Eduardo. op. cit. 

16  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acessado em 21/02/2016. 
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De igual forma, a lei nº 8.212, de 20 de julho de 1991, que dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social, define em seu Título III, art. 3º, que a Previdência Social 

“tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por 

motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, 

encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam 

economicamente.”17 

Por fim, e de importância extrema, são os artigos 10 e 11 da citada lei: 

“Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da Constituição 
Federal e desta Lei, mediante recursos provenientes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. 

Art. 11.  No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é 
composto das seguintes receitas: 

I - receitas da União; 

II - receitas das contribuições sociais; 

III - receitas de outras fontes. 

Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:  

a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou 
creditada aos segurados a seu serviço;   

b) as dos empregadores domésticos; 

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-
contribuição;   

d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro; 

e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.” (grifos 
nossos) 

Por todo o exposto, exprimisse que contribuição previdenciária é uma contribuição 

social, definida como espécie do gênero tributo pela teoria pentapartite, defendida 

majoritariamente pela Doutrina e pelo STF. Ainda, para fins desse trabalho, a contribuição 

previdenciária encaixa-se nas definições de evasão e elisão fiscal, já definidas no início 

                                                

17  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm>. Acessado em 
21/02/2016. 
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desta pesquisa, bem como para os efeitos evasivos que serão utilizados até o final para a 

exemplificação do que ocorre nos acordos trabalhistas na 1ª Instância do TRT 1ª Região. 

Para fins de esclarecimentos, não entramos no mérito de discutir ou não a 

subsunção dos efeitos evasivos com a existência do crime de Sonegação Fiscal, existente 

na lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965. Utilizaremos do entendimento do Professor Sabbag, 

para quem “a ‘sonegação fiscal’ e a ‘fraude’ são expedientes ilícitos que caracterizam a 

‘evasão fiscal’”18, ou seja, seriam espécies dentro do gênero de evasão fiscal. E, uma vez 

que não estamos utilizando a definição de evasão fiscal pura e simples, mas sim, criando 

um novo entendimento (ao qual, repisamos, estaremos nos referindo como efeitos 

evasivos), a Sonegação Fiscal não será abordada. 

 

1.2) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Ainda especificando os objetos estudados, salientamos que utilizaremos como alvo 

apenas o indivíduo isento da declaração de Imposto de Renda, ou seja, que não atingiu a 

soma anual em rendimentos tributáveis superior a R$25.661,7019. 

Por último, para os fins dessa pesquisa, utilizaremos o termo rescisão de forma 

genérica para indicar a cessão unilateral do contrato de trabalho, hipótese onde se encaixa 

a demissão sem justa causa, objeto de investigação unicamente utilizado neste 

trabalho. Ainda, será utilizado apenas o trabalhador urbano, sujeito a contrato individual, 

onde exige-se a pessoalidade, subordinação, não eventualidade e sujeição à remuneração 

(onerosidade).  

  

                                                

18 SABBAG, Eduardo. op. cit. 
19 Valor para o ano de 2016. Disponível em: <http://www.impostoderenda2016.org/tabela-imposto-de-
renda-2016>. Acessado em 21/02/2016. 



18 

 

 

 

2) RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO NAS VERBAS REMUNERATÓRIAS 

O recolhimento à Previdência Social é feito de forma obrigatória, ao longo do 

contrato de trabalho, para o empregado urbano que presta serviço à empresa, de caráter 

não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12 da lei nº 

8.212/1991.20 

A contribuição do empregado é calculada mediante aplicação da alíquota 

correspondente sobre o seu salário de contribuição mensal, entendido, no termos do art. 

28, inc. I, da citada lei, como sendo “a remuneração 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.”21 

Os valores do salário de contribuição, para fins do recolhimento com base nas 

alíquotas correspondentes, serão reajustados na mesma época e com os mesmos índices 

que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social, 

nos termos do art. 20, §1º, da já citada lei.22 A seguinte tabela demonstra os valores atuais, 

vigente desde 1º de janeiro de 201623: 

 

                                                

20 “Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
I - como empregado: 
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;” 

21Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm>. Acessado em 21/02/2016. 

22 Idem. 

23  Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/2016/01/beneficios-indice-de-reajuste-para-
segurados-que-recebem-acima-do-minimo-e-de-1128-em-2016>. Acessado em 21/02/2016. 
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Salário de contribuição (R$) 
Alíquota para fins de 

recolhimento ao INSS – 2016 

até R$ 1.556,94 8% 

de R$ 1.556,95 a R$ 2.594,92 9% 

de R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 11% 

 

Ou seja, usando como base o salário mínimo nacional, vigente a partir de 1º de 

janeiro de 2016, no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais),24 um empregado que 

recebesse pura e simples o salário mínimo teria o recolhimento feito com base na alíquota 

de 8%, no valor de R$70,40 (setenta reais e quarenta centavos). Na mesma lógica, um 

empregado que recebesse dois salários mínimos, no valor de R$ 1.760,00 (um mil, 

setecentos e sessenta reais), de acordo com a tabela, teria o recolhimento feito com base 

na alíquota de 9%, no valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta 

centavos). O teto máximo da alíquota de recolhimento é de 11%, para salários de 

contribuição superiores à R$ 5.189,82. 

A arrecadação e o recolhimento das contribuições dos empregados, nos termos do 

art. 30, inc. I, alínea “a”, da lei 8.212/1991, ocorre de forma obrigatória por parte da 

empregadora, descontando a contribuição do empregado diretamente da remuneração. 

Ainda, a empresa é obrigada a recolher, nos termos dos artigos 22 e 23 da citada 

lei: 

“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade 
Social, além do disposto no art. 23, é de: 
I - 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. 

                                                

24 Frisa-se que o valor do salário mínimo corresponde apenas ao valor nacional. No estado do Rio de 
Janeiro há tabela própria, não havendo, até o fechamento desta pesquisa, nenhum acordo. Mais a 
respeito em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/salario-minimo-em-2016-saiba-o-
valor.html>. Acessado em 21/02/2016. 
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II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da 
Lei nº 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: 
(...) 
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas 
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes 
individuais que lhe prestem serviços;  
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são 
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. 

Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do 
faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do 
disposto no art. 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes 
alíquotas: 
I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o 
disposto no § 1º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, 
com a redação dada pelo art. 22, do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de 
dezembro de 1987, e alterações posteriores; 
II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base, antes da 
provisão para o Imposto de Renda, ajustado na forma do art. 2º da Lei nº 
8.034, de 12 de abril de 1990.” (grifos nossos) 

Além dos recolhimentos de natureza social já citados acima, definidos pela lei nº 

8.212/1991 e regulamentados pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 199925, a empresa 

ainda é obrigada a recolher Contribuição para financiamento da Seguridade Social, 

definidos na Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 199126; Contribuição para o 

PIS/Pasep e Cofins, definido pelo Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 200227; e 

Contribuição Social em caso de despedida de empregado sem justa causa, instituída pela 

Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 200128. 

                                                

25 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm>. Acessado em 21/02/2016. 

26  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp70.htm>. Acessado em 
21/02/2016. 

27  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4524.htm>. Acessado em 
21/02/2016. 

28  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp110.htm>. Acessado em 
21/02/2016. 
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Como é possível perceber, o número de contribuições sociais é vasto, uma vez que 

são instituídas, via de regra, por lei ordinária29. Ao longo desta pesquisa, no entanto, 

visando dar maior enfoque a determinadas situações, serão usadas apenas as 

contribuições sociais definidas no art. 20, caput, e art. 22, inc. I, da lei 8.212/1991, quais 

sejam: contribuição do empregado recolhido pela empresa e contribuição da empresa sobre 

o total das remunerações pagas. 

Repisa-se que o foco desta pesquisa trata dos empregados de contrato individual 

sujeitados à demissão sem justa causa e levados à Justiça do Trabalho, motivo pelo qual 

as contribuições sociais incidentes só devem dizer respeito a essa categoria, sendo 

limitadas dentre todas as apresentadas anteriormente. 

 

2.1) AS VERBAS RESCISÓRIAS E O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO 

De acordo com o Professor Renato Saraiva30, a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT, Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943) utiliza a palavra “rescisão” englobando 

qualquer forma de terminação do liame empregatício. A doutrina, por sua vez, não é 

unânime na fixação da nomenclatura das diversas formas de terminação do contrato de 

trabalho.31 Da mesma forma, para o Professor Gustavo Filipe Barbosa Garcia32, o fim do 

contrato de trabalho, em termos genéricos, pode ser indicado por expressões que 

procuram ser neutras, como: terminação, cessação ou mesmo extinção do contrato de 

trabalho.33 

                                                

29 SABBAG, Eduardo. op. cit. 

30 Renato Saraiva é Procurador do Trabalho na PRT 6ª Região, além de fundador, diretor pedagógico 
e professor do CERS Curso Online. Possui diversas obras publicadas. 

31 SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. Livro digital [epub]. 

32  Gustavo Filipe Barbosa Garcia é Doutor em Direito pela USP; Pós-Doutorado em Direito pela 
Universidad de Sevilla; Livre-docente da USP; Advogado e Consultor Jurídico. Foi Juiz do Trabalho das 
2ª, 8ª e 24ª Regiões, além de Procurador do Trabalho e Auditor-fiscal do Trabalho. 

33 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. Livro digital [epub]. 
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Para os fins dessa pesquisa, utilizaremos o termo rescisão de forma genérica para 

indicar a cessão unilateral do contrato de trabalho, hipótese onde se encaixa a demissão 

sem justa causa, objeto de investigação unicamente utilizado neste trabalho. Ainda, será 

utilizado apenas o trabalhador urbano, sujeito a contrato individual, onde exige-se a 

pessoalidade, subordinação, não eventualidade e sujeição à remuneração (onerosidade). 

Mesmo que haja diversas hipóteses de extinção do contrato de trabalho, não nos 

convém explorá-los no momento, uma vez que o foco encontrasse nos acordos 

trabalhistas elaborados especialmente nos casos de demissão sem justa causa. 

Conforme lição da autora Gisele Mariano da Rocha34, a rescisão do contrato de 

trabalho se dá na demissão do empregado e deve ser efetivada mediante o Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), documento padronizado e obrigatório, de 

acordo com a legislação em vigor. A homologação em sindicato de classe ou no Ministério 

do Trabalho é obrigatória para empregados com mais de 12 meses de serviços prestados 

ao mesmo empregador, quando da rescisão do contrato.35  

O pagamento das parcelas devidas a título de rescisão contratual, exceto prescrição 

mais favorável prevista em normas coletivas, deverá ser pago até o primeiro dia útil 

imediato ao término do contrato após o cumprimento do aviso-prévio, ou até o décimo 

dia, contado a partir da data da notificação da demissão sem aviso-prévio, da indenização 

ou dispensa do seu cumprimento. Se o décimo dia recair em sábado, domingo ou feriado, 

o vencimento será antecipado para o dia útil imediatamente anterior.36 

O tipo de verbas devidas na rescisão é determinado, de modo geral, pelo motivo 

da rescisão contratual e pelo tempo de serviço do empregado. No caso da demissão sem 

justa causa, objeto de nosso estudo, as verbas devidas são: 

                                                

34 Gisele Mariano da Rocha é graduada em Ciências Contábeis e servidora do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, bem como instrutora em cursos sobre certidão de cálculos trabalhistas. 

35  ROCHA, Gisele Mariano da. Cálculos Trabalhistas para rotinas, liquidação de sentenças e 
atualização de débitos judiciais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. Livro Digital [epub]. 

36 Idem. 



23 

 

 

 

i) Com menos de um ano: aviso-prévio; saldo de salário; salário família; 13º 

salário proporcional; férias proporcionais; 1/3 sobre férias; FGTS do mês da 

rescisão; multa de 40% sobre depósitos do FGTS;  

ii) Com mais de um ano: aviso-prévio; 13º salário proporcional; férias 

proporcionais; férias vencidas; 1/3 sobre férias; saldo de salário; FGTS do 

mês da rescisão; multa de 40% sobre depósitos do FGTS. 

Destas verbas, o salário família possui natureza previdenciária, não sendo nem 

salarial e nem indenizatória.37 

Para fins de recolhimento previdenciário, há definição expressa das verbas 

recebidas onde há incidência, de acordo com o art. 214 do Decreto 3.048/199938: 

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: 

I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração 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; 

(...) 

 § 4º A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do 
art. 7º da Constituição Federal integra o salário-de-contribuição. 

(...) 

 § 6º A gratificação natalina - décimo terceiro salário - integra o 
salário-de-contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, 
sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última 
parcela ou na rescisão do contrato de trabalho. (grifo nosso) 

                                                

37 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. op. cit. 

38 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm>. Acessado em 08/03/2015. 
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Ou seja, há incidência da contribuição previdenciária na remuneração (definida 

conforme art. 457 e 458 da CLT39), nas férias gozadas durante o curso do contrato com seu 

respectivo 1/3 constitucional, e no 13º salário integral e proporcional. 

De acordo com o mesmo artigo, mas em parágrafo diferente: 

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

(...) 

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; 

(...) 

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

 (grifo nosso) 

Como é possível perceber, não há incidência de contribuição previdenciária nas 

férias proporcionais, ou seja, indenizadas no momento da rescisão contratual, e nem nas 

férias indenizadas em dobro, nos termos do art. 137 da CLT40. 

No entanto, pelo Decreto nº 6.727/200941, o aviso-prévio indenizado foi retirado 

do rol que não incidiria contribuição previdenciária. Com isso, surgiu uma “brecha” na lei, 

gerando polêmica entre os operadores do Direito Trabalhista quanto à incidência da 

contribuição previdenciária no aviso-prévio ou não, já que este não consta expressamente 

                                                

39  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acessado em 
08/03/2016. 

40 “Art. 137 - Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador 
pagará em dobro a respectiva remuneração.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acessado em 21/02/2016. 

41  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6727.htm>. 
Acessado em 08/03/2016. 
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na lista do art. 214, §9º – mas também não consta na lista em que não integra para fins da 

incidência. 

O argumento utilizado pelos contribuintes é de que, pelo inc. I do art. 214 do 

Decreto 3.048/1999, o salário-contribuição seria uma remuneração destinada a retribuir o 

trabalho, não fazendo parte o aviso-prévio nesta categoria, uma vez que trata-se de uma 

indenização paga pelo empregador que decide unilateralmente demitir o empregado sem 

justa causa e sem o cumprimento do referido período. Já para a Previdência, valeria o que 

não está em lei, uma vez que foi retirado do rol no qual não incidiria a contribuição 

previdenciária. 

Apesar de tal polêmica, seguiremos com o entendimento da Desembargadora Vólia 

Bomfim Cassar, que na posição de Relatora em Acórdão da 7ª Turma do TRT 1ª Região, 

decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o FGTS, as férias 

indenizadas [inclusive as pagas em dobro] com respectivo 1/3 constitucional, penalidades 

contidas nos arts. 477 e 467, da CLT, vale-transporte, salário-família e seguro-desemprego, 

e quanto às demais parcelas – nestas, inclusas o aviso-prévio – caberia a incidência, 

devendo o empregador recolhê-las 42.  

Desta forma, em tabela explicativa, numa demissão sem justa causa, teríamos: 

Tipo de remuneração em 
DSJC 

Incidência de contribuição 
previdenciária 

13ª salário sim 

13ª salário proporcional sim 

Aviso-prévio sim 

Férias + 1/3 proporcionais não 

Férias + 1/3 vencidas (em dobro) não 

Multa de 40% sobre o FGTS não 

Salário-família não 

Saldo de salário sim 

                                                

42  RT-RO nº 0000030-09.2012.5.01.0019, Relatora: Vólia Bomfim Cassar, Data de Julgamento: 
24/06/2013, Sétima Turma, Data de Publicação: 02/07/2013. Disponível em: 
<http://consulta.trtrio.gov.br/portal/downloadArquivoPdf.do?sqDocumento=37485027>. Acessado em 
08/03/2016. 
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Pelos itens expostos no §9ª do art. 214 do Decreto 3.048/1999 é que se diz que, via 

de regra, a contribuição previdenciária somente incidirá sobre as parcelas de natureza 

salarial, e não sobre as parcelas de natureza indenizatória43.  

 

2.2) RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM SENTENÇAS CONDENATÓRIAS 

A Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e posteriormente a Emenda Constitucional 

nº 45, de 2004, atribuiu competência à Justiça do Trabalho no inc. VIII do art. 114 da 

Constituição Federal para executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, 

I, a, e II, da própria Carta Magna, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que 

proferir.44 

Da mesma forma, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST) já se posicionou 

à respeito, editando Súmula com o entendimento da Corte45: 

SÚMULA Nº 368 DO TST 

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO 
(redação do item II alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 
16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e 23.04.2012 

I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento 
das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, 
quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às 
sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, 
objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-
OJ nº 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998) (grifo nosso) 

                                                

43 SARAIVA, Renato; MANFREDINI, Aryanna. Curso de Direito Processual do Trabalho. 11ª ed. São 
Paulo: Método, 2014. Livro digital [epub]. 

44 “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
(...) 
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos 
legais, decorrentes das sentenças que proferir;” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acessado em 
08/03/2016. 

45 Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400. 
html#SUM-368>. Acessado em 08/03/2016. 
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Dentro da CLT também, no art. 832, §3º, encontra-se estipulação de que nas 

decisões cognitivas sempre deverá ser indicado a natureza jurídica das parcelas constantes 

da condenação, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da 

contribuição previdenciária, sendo este o caso46. 

Sendo a sentença ilíquida, haverá previamente a sua liquidação, abrangendo 

também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas, com respectiva atualização 

do crédito pelos critérios estabelecidos na legislação previdenciária, nos termos do art. 

879, §1º-A, da CLT47. 

Como exemplo, em amostragem, seguem trechos de sentenças condenatórias e a 

forma como os Magistrados pronunciam-se à respeito do recolhimento previdenciário: 

1º Exemplo: 

“Para os efeitos do Provimento nº 02/93 da Corregedoria Geral do C. TST, 
bem como em conformidade aos termos do art. 33, §5º da Lei nº 8.212/91 
c/c a Lei nº 8.620/93 c/c o art.39 § 8º do Decreto nº 612/92 com as 
alterações do Decreto nº 738/93, é responsabilidade exclusiva da ré 
recolher as contribuições devidas à Seguridade Social, as quais deverão 
incidir sobre as parcelas de natureza remuneratória ou salário de 
contribuição, observando-se, ainda, o preconizado no art. 214, §10 do 
Decreto nº 3.048/99. 

Para os efeitos do art.46 da Lei nº 8.541/92, e de acordo com o 
Provimento nº 01/96 da Corregedoria Geral do C. TST, deverá a ré 
recolher e comprovar nos autos o imposto de renda, com incidência mês 
a mês, observados os limites da Tabela Ministerial Fazendária. 

Expeçam-se ofícios à DRT, CEF e INSS, comunicando-se-lhes o teor 
desta decisão para os efeitos de direito.” 

(RT nº 0010539-59.2014.5.01.0041. Julgado em 17/09/2014) 

                                                

46 “Art. 832.(...) 
§ 3º - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das 
parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de 
responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.” 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acessado em 
08/03/2016. 

47 “Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que 
poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. 
(...) 
§ 1º-A - A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. 
(...) 
§ 4º - A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na 
legislação previdenciária.” Idem. 
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2º Exemplo: 

“Em se tratando de descontos previdenciários, o critério de apuração 
encontra-se disciplinado no art. 276, §4º, do Decreto n º 3.048/1999 que 
regulamentou a Lei nº 8.212/1991 e determina que a contribuição do 
empregado, no caso de ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, 
aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite 
máximo do salário de contribuição.” 

(RT nº 0011099-57.2015.5.01.0011. Julgado em 09/01/2016) 

3º Exemplo: 

“Ante o que dispõe o art. 832, § 3º, da CLT, determino à reclamada o 
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre as parcelas 
deferidas que integram o rol do artigo 28 da Lei 8.212/91, cujo cálculo 
será efetuado mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198 
do Decreto nº 3.048/1999, observado o limite máximo do salário de 
contribuição, ficando desde já autorizada a dedução dos valores devidos 
pela parte autora (Súmula 368, incisos II e III, do TST). (...) Não haverá 
tributação sobre indenização por danos morais, materiais e estético, haja 
vista que verbas indenizatórias apenas recompõem o patrimônio do 
indenizado, podendo ser este patrimônio físico ou moral, tornando-se 
infensa à incidência do imposto de renda. Nesse sentido é a Súmula 489 
do STJ.” 

(RT nº 0011285-82.2015.5.01.0075. Julgado em 15/02/2016) 

4º Exemplo: 

“Haverá incidência de contribuições previdenciárias sobre as parcelas 
deferidas que integram o salário-contribuição, nos termos do artigo 28 da 
Lei 8.212/91. Observe-se o inciso III do enunciado de súmula supracitado. 
Autorizo a dedução da cota parte do reclamante (OJ 363 da SBDI-1 do 
TST). (...) execução não alcançará contribuições sociais destinadas a 
‘terceiros’ e às entidades que integram o sistema ‘S’, tendo em vista que 
não se tratam de créditos da União, destinados à seguridade social, 
conforme preceitua o art. 114, VIII, e 195, I, a, e II da Constituição Federal. 
Havendo condenação no pagamento de indenização por dano ou assédio 
moral, a expressão monetária que recompõe a lesão ostenta natureza 
nitidamente indenizatória e, portanto, não encontra previsão no art. 28 da 
Lei 8.212/91, de modo que não haverá incidência de imposto de renda e 
contribuição previdenciária sobre a parcela.”  

(RT nº 0010597-68.2014.5.01.0039. Julgado em 03/03/2015) 

Como é possível conferir, nas sentenças condenatórias os Magistrados deixam o 

requerimento claro quanto ao recolhimento das verbas rescisórias e sua forma de cálculo, 

de acordo com a legislação e entendimento sumulado vigente. Veremos adiante que nem 

sempre o mesmo ocorre nas sentenças homologatórias de acordos. 
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2.3) RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EM SENTENÇAS HOMOLOGATÓRIAS 

Já foi apontado anteriormente que a contribuição previdenciária somente incidirá 

sobre as parcelas de natureza salarial, e não sobre as parcelas de natureza indenizatória. 

Ainda, e de extrema importância, é o fato de que o Magistrado deve sempre indicar, na 

sentença ou no acordo homologado, a natureza jurídica das parcelas, de acordo com o §3º 

do art. 832 da CLT48. 

Os Magistrados, de qualquer das esferas do Direito, possuem a discricionariedade 

para decidir de forma fundamentada e da maneira que melhor lhe convenha, uma vez que 

a própria teoria do processo defende o princípio da motivação das decisões49. Nessa 

esteira, temos vastas indicações na legislação pátria, dentre elas: art. 93, inc. IX, da 

Constituição Federal; art. 832, caput, da CLT; art. 458, 459 e 460 do CPC de 1973, dentre 

outros. A melhor descrição, em nossa opinião, encontra-se dentro da legislação trabalhista, 

no art. 852-I da CLT: 

“Art. 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção do 
juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, 
dispensado o relatório. 

§ 1º O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 
e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem 
comum.”50 (grifo nosso) 

Sendo assim, ainda que um acordo seja proposto por ambas as partes, um 

Magistrado possui a discricionariedade de decidir pela homologação do mesmo, em 

consonância com sua convicção. 

O que se deseja apontar neste trabalho, sendo este um de seus cernes, é o fato de 

que, ao possuir tal liberdade, o Juiz também torna-se parte da relação de acordo, uma vez 

                                                

48 Op. cit. 

49 SARAIVA, Renato; MANFREDINI, Aryanna. Curso de Direito Processual do Trabalho. 11ª ed. São 

Paulo: Método, 2014. Livro digital [epub]. 

50  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acessado em 
08/03/2016. 
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que é ele quem decidirá pela homologação. Desta forma, fica sujeito ao bom senso do 

homem mediano, bem como à boa-fé com que tal acordo foi proposto – geralmente pela 

Reclamada, sendo aceita pelo Reclamante. 

Mencionamos isso pois, em muitos dos termos de acordos homologados 

analisados, percebemos uma enorme discrepância entre o valor pago e o tempo 

trabalhado. E, o mais importante: o valor total dos acordos foram definidos como 

indenizatórios pelos Magistrados, não incidindo sobre estes as prestações 

previdenciárias. 

Segue exemplos, em amostragem, para análise: 

1º Exemplo: 

“O(A) réu paga ao(à) autor a importância líquida e total de R$ 20.000,00, 
(...) O(A) réu liberará, até o dia 14/03/2013, o Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho para levantamento do FGTS, garantida a 
integralidade dos depósitos pela remuneração efetivamente percebida, 
conforme recibos de pagamentos. O(A) réu entregará os formulários do 
Seguro Desemprego até o dia 14/03/2013. O(A) autor entregará sua 
CTPS diretamente na sede do(a) réu até o dia 15/03/2013, para que seja 
procedida à anotação de baixa fazendo-se constar: data de afastamento 
em 09/02/2013. 

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas 
de natureza indenizatória, correspondentes a Multa de 40% do 
FGTS(R$ 5.000,00), FGTS(R$ 10.000,00) e Férias + 1/3(R$ 5.000,00), 
sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária.” 

(RT nº 0010016-12.2013.5.01.0064. Acordo homologado em 1ª 
audiência, em 14/03/2013, para reclamante que laborou de 09/1994 a 
02/2013 – período de 18 anos e 5 meses em labor para a Reclamada) 

2º Exemplo: 

“O réu pagará ao autor a importância líquida de R$18.000,00, em seis 
parcelas iguais, (...) Declara a ré que, do valor acordado, R$13.623,00, 
referem-se a férias (R$1.886,00); FGTS 40% 

(R$1.319,00); Aviso Prévio (R$3.011,00); art. 477 da CLT (R$1.307,00). 
(...) A ré comprovará o recolhimento das contribuições previdenciárias e 
do imposto de renda, no prazo de cinco dias a contar do vencimento total 
do acordo. (...) Cumprido o acordo, intime-se a União nos termos do art. 
832, parágrafo 4º da CLT.” 

(RT nº 0010636-25.2015.5.01.0041. Acordo homologado em 1ª 
audiência, em 03/06/2015, para reclamante que laborou de 07/2001 a 
05/2015 – período de 13 anos e 10 meses em labor para a Reclamada. 
Não houve comprovação dos pagamentos ou de algum tipo de 
recolhimento, após o trânsito em julgado) 
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3º Exemplo: 

“O(A) réu(ré) paga ao(à) autor(es) a importância líquida e total de R$ 
20.000,00 (...) O(A) réu(ré) liberará, neste ato, o Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho para levantamento do que estiver depositado na 
conta vinculada do FGTS, quitada a multa de 40% pelo saldo existente. 
O(A) réu(ré) entregará os formulários do Seguro Desemprego neste ato. 
(...) 

As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas 
de natureza indenizatória, correspondentes a Multa art. 477(R$ 
1.000,00), Multa de 40% do FGTS(R$ 5.000,00), FGTS(R$ 6.000,00), 
Férias + 1/3(R$ 3.000,00) e férias vencidas com terço constitucional (R$ 
5.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição 
previdenciária.” 

(RT nº 0010764-58.2013.5.01.0027. Acordo homologado em 1ª 
audiência, em 11/09/2013, para reclamante que laborou de 02/2001 a 
08/2013 – período de 12 anos nos e 6 meses em labor para a 
Reclamada) 

4º Exemplo: 

“A reclamada pagará ao reclamante, a quantia líquida de R$ 12.000,00 
(doze mil e reais) (...) Declaram as partes que o valor de R$ 12.000,00 
tem caráter indenizatório, sendo: aviso-prévio R$ 2.800,00; multa de 
40% do FGTS R$ 3.000,00; férias indenizadas R$ 1.100,00; multa do art. 
477 CLT R$ 900,00; dano moral R$ 4.200,00.” 

(RT nº 0010996-93.2014.5.01.0008. Acordo homologado em 1ª 
audiência, em 09/09/2014, para reclamante que laborou de 08/2004 a 
06/2014 – período de 9 anos e 10 meses em labor para a Reclamada) 

O primeiro ponto a notar é que os exemplos apresentados são de acordos 

realizados tanto em datas distintas – dois em 2013, um em 2014 e um em 2015 – quanto 

em Varas de Trabalho diversas: 8ª, 27ª 41ª e 64ª VT, sendo julgados por Magistrados 

diversos. E, mais importante: trata-se da mesma Reclamada, com ex-empregados 

distintos. 

O segundo ponto é como em três dos quatro exemplos há a definição expressa de 

que o valor pago se trata de verba indenizatória, não incidindo contribuição previdenciária. 

No 2º exemplo, o único em que o Juiz mencionou os recolhimentos, não houve 

comprovação por parte da Reclamada, e nenhum tipo de fiscalização quanto a isso. 

E por fim, o terceiro ponto é a discrepância de valor do acordo com o tempo 

trabalhado: no 1º exemplo, o reclamante laborou por 18 anos e recebeu R$ 20.000,00; no 
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3º exemplo, o reclamante recebeu o mesmo valor para 12 anos de labor – 6 anos a menos 

do citado. 

Posto isso, demonstraremos como a legislação em vigor define o recolhimento 

previdenciário em acordos homologados. 

2.3.1) DA RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO QUANTO AO RECOLHIMENTO 

PREVIDENCIÁRIO 

Nos termos do art. 43 da lei nº 8.212/199151: 

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos 
sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de 
responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das 
importâncias devidas à Seguridade Social. 

Tal artigo comina-se com o definido no Decreto nº 3.048/1999, em seu art. 276, § 

2º:52 

Art. 276. (...) 

§ 2º Nos acordos homologados em que não figurarem, 
discriminadamente, as parcelas legais de incidência da contribuição 
previdenciária, esta incidirá sobre o valor total do acordo homologado. 

Vimos que o Magistrado possui a liberdade de decidir de acordo com sua 

convicção, inclusive na homologação de acordos. E, conforme legislação acima, e 

entendimento do Col. TST em sua Súmula 368, inc. III53, é de sua responsabilidade definir 

a natureza das verbas, pois se estas não forem discriminadas nos acordos, as contribuições 

previdenciárias incidirão sobre o valor total. 

                                                

51  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm>. Acessado em 
24/03/2016. 

52 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm>. Acessado em 24/03/2016. 

53 Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400. 
html#SUM-368>. Acessado em 24/03/2016. 
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Destarte a forma como a sociedade atual vê o Judiciário, nossos Juízes nada mais 

são do que humanos. Consequentemente, estão sujeitos aos pleitos dos reclamantes, 

notadamente a parte fraca da relação trabalhista. 

Um reclamante que não teve sua demissão sem justa causa anotada em sua CTPS, 

não recebeu as guias do seguro desemprego e nem o acesso ao seu Fundo de Garantia 

encontra-se desesperado, no melhor das hipóteses, uma vez que a verba de seu sustento 

é considerada, corretamente, de natureza alimentícia. Este mesmo indivíduo precisará de 

dinheiro rápido – e nada melhor do que um acordo judicial, posto a morosidade do 

judiciário como um todo para o julgamento de uma lide, especialmente se este for feito 

em um período de um a três meses após a data de autuação do processo, como é 

possível perceber pelas datas apresentadas nos exemplos acima. 

O Magistrado, neste caso, nada mais pode fazer além de aceitar homologar um 

acordo – a menos que este seja extremamente prejudicial ao reclamante. E, no entanto, 

não há motivo para que toda a verba paga seja considerada indenizatória; não quando nos 

pedidos da inicial constam vários pedidos de natureza remuneratória. 

Ainda que não tenha havido julgamento ou produção de provas além das alegações 

da inicial, é de se supor que alguma coisa da verba total deveria ser de contribuições 

previdenciárias – quando muito, no que diz respeito ao FGTS, já que, com o recolhimento 

da parte do trabalhador, a empresa também recolhe diretamente ao Fundo de Garantia, 

conforme apresentamos as contribuições existentes por parte do empregador na seção 1). 

E, no entanto, não ocorre tal diferenciação da natureza das verbas nos acordos 

homologados, sendo estes, em sua maioria – novamente, em estudo feito por amostragem 

–, definidos como verbas indenizatórias pelos Magistrados. 

Veremos, nas próximas seções, de quem viria a ser a responsabilidade pela 

fiscalização deste recolhimento, sendo um misto entre o poder Judiciário e o Poder 

Executivo. 
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3) DA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DAS 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS ACORDOS TRABALHISTAS 

3.1) O ATO CONJUNTO TRT1ªREGIÃO/PRF2ªREGIÃO Nº 01/11 E O 

CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO TRT 

Os dados referentes à arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições 

sociais não mais fazem parte das atribuições do INSS, devido à criação da Receita Federal 

do Brasil, instituída pela Lei n. 11.457, de 16/03/2007. Assim, os créditos de titularidade do 

INSS, atualmente, se restringem aos não tributários, estando esta dívida ativa centralizada 

nas Unidades da Procuradoria-Geral Federal (PGF), órgão vinculado à Advocacia-Geral da 

União (AGU), que é responsável pela representação judicial e extrajudicial de todas as 

autarquias e fundações públicas federais.54 

Posto isso, apontamos o definido no art. 872, §4º, da CLT:55 

Art. 872. (...) 

§ 4ª  A União será intimada das decisões homologatórias de acordos 
que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei no 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso 
relativo aos tributos que lhe forem devidos. 

Dos quatro exemplos de acordos homologados apresentados na seção 1.3), 

nenhum teve sua intimação feita ao PGF. 

Ainda, e de suma importância, é o Ato Conjunto de nº 01/201156, que o TRT 1ª 

Região concordou com a PRF 2ª Região – responsável pela mesma localização 

                                                

54  Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/aeps-2010-anuario-estatistico-da-
previdencia-social-2010/secao-viii-%C2%96-procuradoria-textos>. Acessado em 24/03/2016. 

55  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acessado em 
24/03/2016. 

56  Disponível em: < http://bd1.trt1.jus.br/xmlui/bitstream/handle/1001/3522/AtoConjunto2011-
0001_TRT-PRF2-C.htm>. Acessado em 24/03/2016. 
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geográfica57, onde se é estipulado um valor mínimo dos acordos para que ocorra tal 

notificação: 

Art.1º Fica dispensada a intimação da União quando o valor total do 
acordo, na fase de conhecimento, ou o valor total das parcelas que 
integram o salário de contribuição constantes do cálculo de liquidação de 
sentença for igual ou inferior ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 
estipulado pela Portaria nº 176/2010, do Ministério da Fazenda, ou por 
outra que venha a alterá-lo. 

Art. 2º. A União será comunicada de decisões homologatórias de 
acordo, não precedidas de sentença, e não contempladas no artigo 
anterior, mediante a expedição de ofício pela respectiva unidade, instruído 
com cópia dos seguintes documentos: petição inicial, decisão 
homologatória e , quando houver, cálculos e guia de recolhimento (GPS).  

(...) 

Art. 3º. A execução da contribuição previdenciária, qualquer que seja 
o valor, seguirá de ofício independente de manifestação da 
Procuradoria Federal, nos termos da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. (grifo nosso) 

Todos os valores de acordos apresentados nos exemplos da seção 1.3) estão acima 

do teto do §1º do Ato Conjunto nº 01/2011, e no entanto, repisamos, não houve 

notificação ao PGF. 

Vemos, portanto, que o Judiciário possui sua parcela de responsabilidade – seja 

pela atuação do Magistrado, responsável pela definição da natureza das verbas e 

respectivo recolhimento previdenciário, seja pela atuação do Tribunal do Trabalho como 

um todo, que se responsabilizou pela realização das intimações em Ato Conjunto com a 

Procuradoria. 

 

3.2) A PORTARIA Nº 582/2013 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Interessante notar que o Mistério da Fazenda, em uso de suas atribuições, definiu 

teto diferente para que a PGF recorresse nas ações trabalhistas, conforme sua Portaria nº 

582/2013: 

                                                

57  Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/131254>. Acessado em 
24/03/2016. 
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Art. 1º O Órgão Jurídico da União responsável pelo acompanhamento da 
execução de ofício das contribuições previdenciárias perante a Justiça do 
Trabalho poderá deixar de se manifestar quando o valor das 
contribuições previdenciárias devidas no processo judicial for igual 
ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Parágrafo único. O disposto nesse artigo se aplica também aos processos 
em trâmite nos Tribunais do Trabalho. (grifo nosso) 

Nota-se a divergência entre os termos utilizados para a definição do teto para 

recurso: enquanto para o Ato Conjunto nº 01/2011 TRT 1ª Região/PRF 2ª Região o valor 

refere-se ao total do acordo homologado, para a Portaria nº 582/2013 do Ministério da 

Fazenda, o valor para recurso diz respeito ao valor das contribuições em si – que é, 

convenhamos, extremamente alto para um teto de recurso de seu órgão jurídico. 

Ainda assim, tal definição não exclui a responsabilidade do TRT 1ª Região de 

notificar a Procuradoria quanto aos acordos homologados. Ou seja, nenhuma legislação 

exclui a outra, mas sim, se complementam. Deveria, portanto, haver a notificação ao PGF 

e, sendo o caso, este poderia deixar de se manifestar, nos termos da Portaria nº 582/2013 

do MF. 
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4) O PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO NACIONAL: CASO HIPOTÉTICO 

EXEMPLIFICATIVO 

Vimos que a PGF não necessariamente precisa recorrer em acordos trabalhistas cujo 

valor superem o teto de R$ 10.000,00 – que dirá abaixo disso. Mas, ainda assim, nem o 

Poder Executivo e nem os órgãos competentes percebem o prejuízo que sofrem com a 

ausência dos recolhimentos nos acordos realizados com ausência de contribuições abaixo 

do teto da Portaria nº582/2013 MF, como até mesmo abaixo do valor definido no Ato 

Conjunto nº 01/2011 TRT 1ªR/PRF 2ªR. 

Como forma de melhor expor o prejuízo ao Erário Nacional, decidimos por 

apresentar um caso hipotético, com base nas reclamações trabalhistas analisadas nesta 

pesquisa. 

Serão usadas apenas as contribuições sociais definidas no art. 30, caput, e art. 22, 

inc. I, da lei 8.212/1991, quais sejam: contribuição do empregado recolhido pela empresa 

e contribuição da empresa sobre o total das remunerações pagas. Há, logicamente, todas 

as outras contribuições a serem recolhidas pela empresa definidas na seção 1); no entanto, 

iremos apresentar, apenas de forma geral, parte do prejuízo ocorrido quando um acordo 

trabalhista é feito, e seu valor, definido inteiramente como composto de verbas 

indenizatórias. 

Utilizaremos a função de garçom para exemplo, pois este tem sua remuneração 

calculada como salário base mais gorjetas percebidas, e o recolhimento previdenciário 

incidindo sobre todo esse valor, conforme já expomos anteriormente, ao longo do texto. 

Ainda, dos exemplos indicados na seção 1.3), todos os reclamantes são desta categoria, 

ficando mais fácil de visualizar. 

O piso salarial 2015/2016, nesta função, é no valor de R$ 996,00.58  

                                                

58  Dado coletado do sítio eletrônico do sindicato da categoria. Disponível em: 
<http://www.sigabam.com.br/piso.php>. Acessado em 24/03/2016. 
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Foi utilizada a tabela de alíquotas para fim de recolhimento do ano de 2015,59 uma 

vez que o piso salarial dos garçons ainda será ajustado em abril de 2016, não tendo 

reajuste nos três primeiros meses do ano e, portanto, não comparando-se com os valores 

das alíquotas ajustados para o ano de 2016, apresentados na seção 1): 

Salário de contribuição (R$) 
Alíquota para fins de 

recolhimento ao INSS – 2015 

até R$ 1.399,12 8% 

de R$ 1.399,13 a R$ 2.331,88 9% 

de R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 11% 

 

Nas petições iniciais dos casos utilizados como exemplos na seção 1.3), haviam 

afirmações de que os reclamantes, além do salário base, recebiam “por fora” – ou seja, sem 

o devido recolhimento previdenciário incidindo – um valor variável entre R$1.200,00 e 

R$2.000,00. Não cabe aqui julgarmos a veracidade de tais afirmações, mas sim, apontar 

que existe, com frequência, a acusação de salário pago “por fora” em reclamações 

trabalhistas de empregados que laboraram como garçons, mais um motivo pelo qual 

escolhemos usar esta função para este exemplo hipotético. 

No entanto, utilizaremos um valor “pago por fora” menor, o suficiente para atingir 

a mudança de alíquota, já que, se as informações prestadas na inicial procederem, 

definitivamente o valor da remuneração para recolhimento previdenciário é atingido pela 

2ª linha da tabela de alíquotas, havendo a mudança de recolhimento de 8% para 9%. Então, 

será utilizado um valor de R$500,00 como pagos “por fora” a um garçom, a título de 

gorjeta, cujo, somado ao seu salário base percebido, incide a contribuição previdenciária. 

Logicamente, há estabelecimentos que possuem mais empregados, e outros, 

menos; mas para este exemplo, consideraremos um restaurante que possua 10 garçons 

em sua folha de pagamento. Vejamos os cálculos: 

                                                

59  Disponível em: < http://www.opentreinamentos.com.br/blog/gestaotributaria/tabela-inss-2015/>. 
Acessado em 24/03/2016. 
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4.1.1) RECOLHIMENTO APENAS SOBRE O VALOR DO SALÁRIO-BASE DE R$ 996,00 

 Recolhimento do art. 20, caput, da lei 8.212/91: contribuição do empregado 

recolhido pela empresa, no valor de 8%, de acordo com a tabela de alíquota. 

8% de R$ 996,00 = R$ 79,68 por garçom 

R$ 79,68 x 10 garçons = R$ 796,80 ao mês 

 Recolhimento do art. 22, inc. I, da lei 8.212/91: contribuição da empresa sobre 

o total das remunerações pagas, no valor de 20% do total pago em 

remuneração. 

R$ 996,00 x 10 garçons = R$ 9.960,00 

20% de R$ 9.960 = R$1.992,00 ao mês 

Total de contribuições recolhidas em um mês: R$ 796,80 + R$ 1.992,00 = 

R$ 2.788,80 

4.1.2) RECOLHIMENTO SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO (SALÁRIO BASE 

DE R$ 996,00 + PAGAMENTO “POR FORA” DE R$ 500,00) 

 Recolhimento do art. 20, caput, da lei 8.212/91: contribuição do empregado 

recolhido pela empresa, no valor de 9%, de acordo com a tabela de alíquota. 

R$ 996,00 de salário base + R$ 500,00 pagos “por fora” = R$ 1.496,00 

9% de R$ 1.496,00 = R$ 134,64 por garçom 

R$ 134,64 x 10 garçons = R$ 1.346,40 ao mês 

 Recolhimento do art. 22, inc. I, da lei 8.212/91: contribuição da empresa sobre 

o total das remunerações pagas, no valor de 20% do total pago em 

remuneração. 

R$ R$ 1.496,00 x 10 garçons = R$ 14.960,00 

20% de R$ 14.960,00= R$ 2.992,00 ao mês 

Total de contribuições recolhidas em um mês: R$ 1.346,40 + R$ 2.992,00 

= R$ 4.338,40 
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4.1.3) DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTOS 

Se considerarmos os valores totais das contribuições mensais por parte de um 

restaurante definidas acima, temos: 

 Diferença de recolhimento da remuneração total (salário base + “pago por 

fora”) e apenas salário base. 

R$ 4.338,40 – 2.788,80 = R$ 1.549,60 deixam de ser pagos por 

restaurante, ao mês 

A diferença, em um ano (R$ 1.549,60 x 12 meses) chega a R$ 18.595,20. E isso, é 

claro, estamos usando como exemplo apenas um único restaurante que possua 10 garçons 

em sua folha de pagamento. 

Segundo informações do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio de 

Janeiro (SINDRIO), pelo mapeamento realizado por eles, havia, no Município do Rio de 

Janeiro, 19.905 restaurantes registrados no ano de 2014, um valor que veio aumentando 

desde que começaram o mapeamento, em 199560. 

Ainda que essa quantidade possa ter mudado, para mais ou para menos, 

utilizaremos ela para um exemplo final. 

Se cada um desses restaurantes possuíssem 10 garçons – alguns mais, outros 

menos – e pagasse “por fora” de seus salários-base um valor de R$ 500,00 (geralmente, os 

garçons afirmam em reclamações trabalhistas um valor bem superior, conforme exemplos), 

ao ano, deixaria se ser recolhido em contribuições previdenciárias, somente no 

Município do Rio de Janeiro, o valor total de R$ 18.595,20 x 19.905 restaurantes = R$ 

370.137.456,00 (trezentos e setenta milhões, cento e trinta e sete mil e quatrocentos 

e cinquenta e seis reais). 

E isso, estamos levanto em conta apenas duas das contribuições previdenciárias 

devidas por uma empresa: a do art. 20, caput, e do art. 22, inc. I, da lei nº 8.212/1991. Há, 

                                                

60  Informações no Press Kit do SINDRIO, página 4. Disponível em: 
<www.sindrio.com.br/upload/sindrio/press_kit_sindrio.pdf>. Acessado em 25/03/2016. 
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conforme listagem da seção 1), muitas outras contribuições sociais e previdenciárias que 

devem ser recolhidas. 

Logicamente, esse valor não é acurado, uma vez que não possuímos o número atual 

de restaurantes, e nem o número de garçons registrados – nem podemos, muito menos, 

afirmar que eles são pagos por fora, ainda que o conhecimento comum seja de que a 

prática seja usual por parte dos empregadores. 

Mas podemos ter uma ideia do prejuízo causado ao Erário através desse efeito 

evasivo levado a cabo por muitas empresas: deixam de recolher ao longo do contrato de 

trabalho o que é devido, homologando acordos trabalhistas com verbas de natureza 

indenizatória, onde não há a devida incidência da contribuição previdenciária, que deve 

ser calculada e recolhida mês a mês. 
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5) CONCLUSÃO 

Esta Monografia limitou-se apenas a apontar uma determinada situação que ocorre 

na prática diária de quem lida com a Justiça do Trabalho. Não pretendia, com isto, apontar 

as soluções ao problema, que devem ser analisadas com cuidado, em trabalho mais 

aprofundado e com pesquisa mais ampla. 

Abordamos a legislação e a doutrina à respeito da incidência da contribuição 

previdenciária nas verbas trabalhistas, apontando como funciona nas verbas rescisórias, e 

a diferenciação quando um juiz condena – em sentença, após avaliação probatória – e 

quando homologa um acordo proposto pelas partes. Mostramos que, apesar de existir 

definições em atos normativos do próprio TRT e do Ministério da Fazenda, estes não são 

cumpridos na íntegra, sendo parte da responsabilidade por este prejuízo devido a eles. 

Apontamos como, através de efeitos evasivos permitidos pela própria legislação, as 

empresas deixam de recolher uma quantidade significante de verba para o Erário Nacional, 

através de um exemplo hipotético, além de utilizar de exemplos reais. 

Entre o que não pode ser abordado devido às limitações deste trabalho, não 

bastaria que o Magistrado passasse a definir as verbas em um acordo como parte 

remuneratória e parte indenizatória, com base nos pedidos constantes na inicial, uma vez 

que as requisições ali expostas não foram apreciadas e nem suas provas produzidas; muito 

menos dado o direito de ampla defesa à outra parte. Também não bastaria uma mudança 

na legislação, uma vez que as contribuições sociais são matéria Constitucional, sendo 

necessário uma Emenda Constitucional para mudá-la. 

Posto isso, só podemos concluir, através dessa pesquisa, que há, de fato, um 

prejuízo ao Erário Nacional no que diz respeito ao recolhimento previdenciário, mas não 

apontar corretamente de quanto seria esse prejuízo; apenas que ele é causado por 

empresas que deixam de recolher corretamente o valor das contribuições ao longo do 

contrato de trabalho e, posteriormente, realizam acordos na Justiça do Trabalho com 

verbas indenizatórias, através de um efeito evasivo permitido pelo atual sistema. 
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Seria importante apontar também, em um aprofundamento do tema, o papel que 

o Ministério Público do Trabalho (MPT) exerce, uma vez que cabe a este órgão fiscalizar o 

cumprimento das leis trabalhistas por parte das empresas, bem como o papel do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nas fiscalizações e aplicações de multa que efetua. 

Ainda, aprofundar o papel da PGF nos recursos, se esta possui sucesso em suas 

empreitadas, e em que casos costuma recorrer – se sempre respeita o teto definido na 

portaria nº 582/2013 MF ou não. 

Contudo, dado não apenas à condição de pesquisa acadêmica realizada como 

requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito, como também pelas 

condições externas do momento em que esta foi feita, não foi possível explorar todas as 

nuances que se gostaria do tema. 

Ficamos, apenas, com os dados existentes na legislação e doutrina, bem como a 

elaboração de um caso hipotético para que se tenha uma ideia do prejuízo que a 

Previdência Social recebe, ao ter tantos acordos trabalhistas homologados com verbas 

indenizatórias, sem direito à recolhimento previdenciário. 

Finalizamos, por fim, deixando o intuito de continuar tal trabalho em sede de tese 

de Mestrado, onde será possível realizar um mais aprofundamento do que foi aqui 

levantado, podendo, inclusive, servir de base para estudos de políticas econômicas em 

nosso país.  
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