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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE NO 13º 
SALÁRIO – PLANO BRASIL MAIOR Data 16/12/2011 
 
 
 
Foi publicado hoje o Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal do Brasil (“ADI 
RFB”) nº 42/2011, que dispõe sobre contribuições previdenciárias e sua incidência no 
décimo terceiro salário dos empregados e trabalhadores avulsos. 
 
Especificamente, referido ato é direcionado às empresas abrangidas pelo plano “Brasil 
Maior”, que estabeleceu nova sistemática de apuração das contribuições 
previdenciárias, nos termos dos artigos 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011. Com 
efeito, tais artigos determinaram que estas empresas apurem, a partir de dezembro de 
2011, a cota patronal das contribuições previdenciárias por meio da aplicação da 
alíquota de 1,5% sobre a receita bruta oriunda da fabricação dos produtos ali previstos. 
 
Diante de possível dúvida quanto à aplicação da nova sistemática às remunerações 
relativas ao 13º salário, as autoridades fiscais, em referido ADI RFB, esclareceram que 
apenas 1/12 avos do valor de 13º salário estará abrangido e, portanto, não comporá a 
base de cálculo das contribuições previdenciárias apuradas pela folha de pagamento.  
 
Isto é, as contribuições previdenciárias sobre o 13º salário deverão ser normalmente 
recolhidas, reduzindo-se sua base em 1/12 avos. Ademais, quanto às empresas que, 
além das atividades contempladas no Plano Brasil Maior, tenham receitas oriundas de 
outras atividades, estas deverão apurar normalmente as contribuições previdenciárias 
com relação ao referido 1/12 avos de 13º salário, reduzindo-se o valor da contribuição 
a recolher ao percentual resultante da razão entre receita bruta de atividades não 
relacionadas à fabricação dos produtos mencionados neste parágrafo e a receita bruta 
total relativa ao mês de dezembro de 2011.  
 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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Vale mencionar, contudo, que o escritório entende existir sólido fundamento jurídico 
para pleitear em juízo o afastamento da exigência das contribuições previdenciárias 
sobre os 11/12 avos de 13º salário. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
 
Responsáveis : 
 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
 
Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7554 
 
 


