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Boletim Jurídico

 Lei 12.865/13, regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN - RFB 07/2013, reabre prazo de adesão ao 
Programa de Parcelamento Especial de Débitos Tributários - REFIS IV, instituído pela Lei 11.941/09

Aviso Prévio Indenizado não gera pagamento de Contribuição Previdenciária

Boletim Eletrônico Quinzenal do Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás - Edição nº 058, quinta-feira, 31 de outubro de 2013

Através da Lei 12.865, de 09 de outubro de 2013, o Governo 
Federal reabriu o prazo para adesão ao Programa Especial 
de Parcelamento de Débitos vencidos até 30 de Novembro de 
2008, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Pgfn) 
e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (Rfb), instituído 
pela Lei 11.941/2009 e alcunhado de Refis IV. Referida lei, 
regulamentada, agora, pela Portaria Conjunta Pgfn-Rfb 
07/2013, reabriu até o dia 31/12/2013 o prazo de adesão ao 

citado parcelamento especial. Débitos, quaisquer que sejam 
eles, vencidos até 30 de Novembro de 2008, parcelados ou não, 
inclusive os saldos remanescentes de parcelamentos anteriores 
ainda que rescindidos, poderão ser reparcelados no âmbito deste 
“novo” Refis. A exceção é feita apenas aos débitos parcelados 
no âmbito do próprio Refis IV, cuja adesão, inicialmente, se 
encerrou em 30/11/2009, que não poderão ser reparcelados, 
ainda que daquele programa tenha sido o contribuinte excluído. 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho reafirmou 
o entendimento de que o aviso prévio indenizado não dá 
causa a recolhimento de contribuição previdenciária, ante a 
ausência de previsão legal de que a parcela compõe o salário 
de contribuição. O exame da matéria ocorreu em recurso 
de revista interposto pela União, que pretendia modificar 
decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE). 
A União alegou que se o aviso prévio indenizado integra o 
tempo de serviço para todos os efeitos legais, conforme 
previsão do artigo 487, parágrafo 1°, da CLT, também terá 
implicações para fins previdenciários, uma vez que o tempo 
de serviço não seria critério para a concessão de benefícios, 
mas sim o tempo de contribuição. O ministro Fernando Eizo 
Ono, relator do recurso, explicou que originalmente a Lei 
8.212/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social) incluía 
a importância recebida a título aviso prévio não trabalhado 
(indenizado) no rol de valores que não constituem salário de 
contribuição. Todavia, o texto foi alterado pela Lei nº 9.528/97, 
que suprimiu a parcela daquela lista. Com a revogação, o 
aviso prévio indenizado passou a não mais pertencer à regra 

de exceção da incidência da contribuição previdenciária, 
mas a lei revogadora também não tratou da tributação dessa 
parcela. Assim, construiu-se o entendimento de que o aviso 
prévio indenizado não enseja o recolhimento de contribuição 
previdenciária, em razão da ausência de previsão legal no 
sentido de que compõe o salário de contribuição. É que, 
em matéria tributária, não se pode autorizar a incidência do 
tributo apenas porque a norma legal não a exclui de forma 
expressa de sua base de cálculo. “Tratando-se de contribuição 
compulsória, é necessário que haja explícita previsão legal 
determinando a sua incidência”, complementou o relator. Ele 
esclareceu que, no caso examinado, o aviso prévio pago em 
dinheiro não se enquadra no conceito de salário de contribuição 
de que trata o artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, pois não se 
destina a retribuir o trabalho. O pedido formulado pela União 
já havia sido negado tanto pela Vara do Trabalho como pelo 
Regional de Pernambuco. A decisão de não admitir o recurso, 
por a decisão estar de acordo com a jurisprudência do TST, 
foi unânime. Fonte. Portal TST de 29.10.2013. Processo: 
RR-1199-15.2011.5.06.0023.

ADIs questionam contribuição de 10% do FGTS em demissão sem justa causa

Duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) 
foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal (STF) para 
questionar o artigo 1º da Lei Complementar (LC) 110/2001, 
que instituiu contribuição social com alíquota em 10% dos 
depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), cobrada dos empregadores em caso de despedida 
de empregado sem justa causa. A ADI 5050 foi ajuizada 
pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) 
e pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNSeg). Por sua vez, a ADI 5051 foi ajuizada 
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). A contribuição foi instituída para o FGTS 
recompor os expurgos inflacionários das contas vinculadas 
no período de 10 de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro 
de 1989 e no mês de abril de 1990, decorrente da decisão 
do STF no julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 
248188 e 226855. As confederações alegam que a cobrança 
é inconstitucional, pois não há validade para a instituição de 
contribuição social geral sobre a totalidade dos depósitos 
em conta vinculada do FGTS de titularidade de empregado 
demitido sem justa causa, diante da relação taxativa das 
materialidades reservadas a essas espécies tributárias no 
artigo 149, parágrafo 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição 
Federal. 

As entidades também apontam que a finalidade que 
justificou a criação da contribuição se esgotou, considerando 
que houve a arrecadação de recursos suficientes para fazer 
frente à perda de arrecadação do FGTS. Argumentam ainda 
que, em ofício de fevereiro deste ano, a Caixa Econômica 
Federal informou que o adicional poderia ter sido extinto em 
julho de 2012, já que os recursos do FGTS foram recompostos 
nesta data. Segundo as confederações, embora tenha se 
esgotado a finalidade que justificou a criação da contribuição, 
a Portaria 278/2012, da Secretaria do Tesouro Nacional, 
estabelece que o produto da arrecadação desse tributo 
será recolhido à conta única do Tesouro Nacional. “Dessa 
forma, resta mais do que evidenciado que a União já não 
mais está utilizando a arrecadação proveniente da multa de 
10% para cobrir os déficits do FGTS em razão dos expurgos 
inflacionários, vez que esse ‘rombo’ já foi coberto e, agora, 
está utilizando essa receita para outros fins, desvirtuando 
totalmente o fim dessa contribuição, que foi criada com 
finalidade exclusiva”, cita a CNC na ADI 5051. As entidades 
lembram ainda que o Congresso Nacional aprovou projeto 
de lei que fixava o prazo de vigência da contribuição para 1º 
de junho deste ano. No entanto, a presidente da República 
vetou a proposta. Fonte: Blog Relações do Trabalho de 
14.10.2013.


