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Aviso Prévio Indenizado 
Não incidência da contribuição previdenciária 
patronal Data 20/01/2009 
 
 
 
O Decreto nº 6.727, de 12 de janeiro de 2009, determinou a incidência da contribuição 
previdenciária a cargo das empresas sobre os valores pagos aos empregados a título 
de aviso prévio indenizado. 
 
O aviso prévio indenizado era expressamente excluído da base de cálculo da 
contribuição previdenciária por força do artigo 214, § 9º, inciso V, alínea “f” do Decreto 
nº 3.048/99. 
 
Não obstante, os valores recebidos pelos empregados sob a rubrica de aviso prévio 
indenizado, como o próprio nome indica, é uma indenização pelo fato de o empregador 
não mais desejar a presença do empregado dentro da empresa, no período de 30 dias 
após o aviso demissionário. Desse modo, tendo natureza jurídica de indenização, não 
pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da empresa, uma 
vez que esta incide apenas sobre o total das remunerações destinadas a retribuir o 
trabalho, de acordo com o artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição, bem como o 
artigo 22, inciso I da Lei nº 8.212/91. 
 
Em outras palavras, ainda que o Decreto nº 6.727/2009 tenha revogado o artigo 214, § 
9º, inciso V, alínea “f” do Decreto nº 3.048/99, determinando incidir a contribuição 
previdenciária sobre os valores recebidos pelo empregado a título de aviso prévio 
indenizado, é certo que, por tratar-se de indenização, tais quantias, em rigor, constituem 
hipótese de não incidência da contribuição prevista no artigo 22, inciso I, da Lei nº 
8.212/91, sendo absolutamente inconstitucional e ilegal a exigência pretendida por meio 
de Decreto. 
 
O Supremo Tribunal Federal tem se inclinado para a tese segundo a qual os valores 
recebidos pelo empregado a título de indenização não compõem a base de cálculo das 
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contribuições previdenciárias. Neste sentido, confira-se as decisões proferidas no 
AgRgRE nº 389.903-1, o AgRgRE nº 545.317-1 e AI nº 715.335. 
 
Em face do exposto, entendemos possível a propositura de medida judicial com a 
finalidade de afastar a cobrança da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas 
pelo empregador a título de aviso prévio indenizado. 
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