
 

 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – BASE DE CÁLCULO 

VALORES DESCONTADOS DOS TRABALHADORES 

A cota previdenciária patronal (INSS), incide sobre a remuneração paga pela empresa 

aos seus empregados. Por outro lado, os valores relativos à coparticipação de 

benefícios, dentre eles vale-transporte e vale refeição são pagos pelos empregados em 

favor da empregadora, por meio de descontos, motivo pelo qual não devem ser 

considerados na base de cálculo do INSS patronal.  

Exemplo: O salário mensal de um empregado é de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais) mensais e ele recebe como valor líquido R$ 1.410,00 (hum mil, quatrocentos e 

dez reais), em razão de utilizar vale-transporte e, por tal razão, coparticipar no 

pagamento deste benefício, com 6% (seis por cento) de seu salário, por meio de 

desconto.  

No exemplo acima, o correto é a empregadora utilizar como base de cálculo para o 

recolhimento do INSS patronal, o valor de R$ 1.410,00 (hum mil, quatrocentos e dez 

reais).Contudo, a maioria das empresas considera erroneamente na base de cálculo 

inclusive os valores descontados de seus empregados, referentes às coparticipações 

destes em títulos que lhes são pagos, ou seja, a empresa considera R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais), para fins de INSS patronal, em nosso exemplo.  

Porém, aparcela paga pelo empregado, por meio de desconto em seus vencimentos, 

não deve integrar a base de cálculo do INSS patronal, a ser recolhido pela empresa, 

conforme se afere do entendimento constante da alínea a” do inciso I do artigo 195 da 

Constituição Federal:  

“Artigo. 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”  

No mesmo diapasão se encontra o artigo 28 da Lei 8.121/91:  

“Artigo 28 - Entende-se por salário-de-contribuição:  

I - para o empregado e 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;”  

Neste cenário, é recomendável o ajuizamento de medida judicial para:  

 a) afastar da base de cálculos do recolhimento do INSS patronal os valores 

pagos pelos empregados ao empregador a título de coparticipação/descontos;  

 b) Requerer a compensação/devolução pela União Federal de todos os valores 

indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos.  
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