
Pedido de vista suspende julgamento de Leading Case no STF referente a incidência de                                      
contribuições previdenciárias sobre terço constitucional de férias, adicional de insalubridade,                      
adicional noturno e horas extras.

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu na quarta-feira, dia 04.03.2015, após pedido de vista regi-
mental do Ministro Luiz Fux, o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 593.068/SC, cuja Reper-
cussão Geral foi reconhecida para tratar da controvérsia relativa a incidência ou não das contribuições 
previdenciárias sobre verbas trabalhistas, quais sejam, terço constitucional de férias, adicional de insalu-
bridade, adicional noturno e horas extras.

O Leading Case de Relatoria do Ministro Roberto Barroso trata de um recurso extraordinário interposto por 
uma servidora pública em face de decisão colegiada proferida pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª 
Região que se posicionou pela legitimidade da cobrança fiscal, por entender, em síntese, que as referidas 
verbas teriam caráter remuneratório.

Previamente ao pedido de vista feito pelo Ministro Fux, foram proferidos os votos do Ministro Relator, 
Roberto Barroso, e do Ministro Teori Zavascki, os quais demonstraram a existência de posicionamentos 
divergentes dentro da Suprema Corte. 

Em seu voto, o Relator deu parcial provimento ao recurso do contribuinte de modo a firmar posicionamento 
no sentido de que não haveria incidência das contribuições previdenciárias sobre tais verbas, visto que as 
mesmas não se incorporam aos ganhos habituais e proventos dos servidores públicos, em razão do rol 
previsto no art. 1º da Lei nº 9.783/19991  ser meramente exemplificativo. O parcial provimento do recurso 
se deu exclusivamente em razão de parte do valor pelo qual se pretendia a restituição ter sido alcançado 
pela prescrição.
 
O Relator observou ainda em seu voto que a controvérsia discutida no referido Leading Case não se               
relaciona com a discussão acerca das contribuições previdenciárias referentes aos aposentados do setor 
privado, tendo em vista que os funcionários públicos possuem regime de previdência próprio, enquanto 
que a Previdência do setor privado é regida pelo Regime Geral da Previdência Social.

Por sua vez, o Ministro Teori Zavascki divergiu do Relator para negar provimento ao recurso do contribuinte, 
por entender que as verbas discutidas no recurso possuem caráter remuneratório e não indenizatório, 
razão pela qual as mesmas devem ser inseridas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. O 
Ministro ainda chamou atenção para os efeitos que o julgamento poderia ter sobre a Previdência como um 
todo, pois, diferentemente do que foi afirmado pelo Relator, a tese fixada no Leading Case teria impacto 
também no regime de previdência do setor privado, haja vista a similaridade dos artigos 40, §3º e 201, §11 
da CF/88.

_______________________

1Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três Poderes da União, para a  manutenção do regime de previdência social dos seus 
servidores, será de onze por cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. Parágrafo único. Entende-se como remuneração de 
contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens, 
inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídas: I - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por 
cento da remuneração mensal; I - as diárias; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001); II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; III - a indenização 
de transporte; IV - o salário-família.
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Após o voto do Ministro Teori Zavascki, pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux, afirmando que estaria 
preocupado em analisar eventuais efeitos da decisão colegiada sobre o Regime Geral de Previdência, na 
linha do que destacou o Min. Teori Zavascki, suspendo, assim, o julgamento do Leading Case.

Destaca-se que, durante o julgamento, o Ministro Roberto Barroso afirmou também considerar que tais 
verbas possuem caráter remuneratório, apesar de entender que tal questão não seria relevante para o 
deslinde da controvérsia em seu voto. Em sentido similar, a Ministra Rosa Weber também se posicionou, 
mas afirmou que preferiria aguardar o retorno da vista requerida pelo ministro Luiz Fux para se manifestar 
de forma definitiva sobre a questão.

Diante dos votos apresentados, resta evidente a sinalização inicial da Suprema Corte acerca do caráter 
remuneratório das verbas trabalhistas relativas ao terço constitucional de férias, adicional de insalubridade, 
adicional noturno e horas extras, porém cumpre frisar que a questão ainda não está totalmente definida e 
será amplamente discutida pelo Pleno do STF.

Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda.camano@souzaschneider.com.br)

Flavio Eduardo Carvalho (flavio.carvalho@souzaschneider.com.br)
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