
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Lei nº 11.941/2009 – Alteração do artigo 43 da Lei nº 8.212/91 

Inconstitucionalidade da cobrança de multa e juros nas 

Contribuições Previdenciárias incidentes quando da 

condenação em sentença trabalhista Data: 10/06/2009 

 
 
A Lei nº 11.941, de 28 de maio de 2009, acrescentou os parágrafos 2º e 3º ao artigo 43 da Lei 
nº 8.212/91, para considerar ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da 
prestação do serviço, apurando-se o valor relativo a tais contribuições mês a mês, com 
referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites 
máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a 
cada uma das competências abrangidas. 
 
Em termos concretos, isto significa, dentro do contexto do artigo 43 da Lei nº 8.212/91, que, nas 
ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição 
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das 
importâncias devidas à Seguridade Social, com o acréscimo de multa e juros, contados desde o 
período da prestação do serviço. 
 
Compreendemos, todavia, que os parágrafos 2º e 3º da Lei nº 11.941/2009 são inconstitu-
cionais, na medida em que o artigo 195, I, “a”, da Constituição determina que a materialidade 
das contribuições instituídas com apoio naquela alínea seja 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. 
 
Como se infere do Texto Constitucional, é condição sine qua non para a incidência das 
contribuições previstas na alínea “a” do artigo 195, I, da CRFB/88, o pagamento ou o 
creditamento de rendimentos decorrentes do trabalho, sendo irrelevante, sobre este aspecto, a 
data específica da prestação dos serviços. Em outras palavras, a própria Constituição delimitou 
e circunscreveu o critério temporal da hipótese tributária das contribuições sociais incidentes 
sobre os rendimentos do trabalho: a data do pagamento ou do creditamento das remunerações 
do trabalho, sendo vedada à legislação ordinária dissociar-se desta diretriz constitucional, sob 
pena de flagrante invalidade. 
 
Neste caso concreto, a Lei nº 11.941/2009, ao considerar ocorrido o fato gerador das 
contribuições sociais no momento da prestação do serviço, viola o disposto no artigo 195, I, “a”, 
da Constituição, que, expressamente, circunscreve o critério temporal da hipótese tributária da 
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regra-matriz das contribuições à data do pagamento ou do creditamento dos rendimentos 
decorrentes do trabalho. 
 
Além disso, ao eleger o momento da prestação do serviço como critério temporal da hipótese 
tributária da regra-matriz das contribuições sociais, em detrimento da data do pagamento ou do 
creditamento das remunerações do trabalho, a Lei nº 11.941/2009 modifica a hipótese de 
incidência das contribuições, que passa a ser a prestação do serviço, constituindo nova fonte de 
custeio da seguridade social, cuja validade depende do preenchimento dos requisitos do artigo 
154, I, da Constituição, o que não ocorre neste caso sob análise. 
 
Por outro lado, ainda que assim não se compreenda, é certo que, por alterar o critério temporal 
da regra-matriz das contribuições sociais no âmbito das demandas trabalhistas, os acréscimos 
promovidos pela Lei nº 11.941/2009 ao artigo 43 da Lei nº 8.212/91 devem respeitar o princípio 
da irretroatividade, incidindo apenas sobre as prestações de serviços ocorridas após o início de 
sua vigência, nos termos do artigo 5º, XXXVI e artigo 150, III, “a”, da Constituição. 
 
Desse modo, entendemos ser possível a propositura de medida judicial objetivando o afasta-
mento da cobrança dos acréscimos legais moratórios incidentes sobre as contribuições sociais 
pagas ou creditadas sobre direitos reconhecidos por sentenças trabalhistas. 
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