
STJ – Contribuições Previdenciárias – decisão parcial

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu prosseguimento, na data de hoje, ao jul-
gamento do Recurso Especial nº 1.230.957/RS1, com a prolação do voto-vista do Ministro Napoleão 
Nunes Maia, que afastou a incidência da Contribuição Previdenciária Patronal (Contribuição ao INSS) 
sobre as seguintes verbas: aviso prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias, a importância paga nos 
15 dias que antecedem o auxílio-doença e salário-maternidade. 

Especificamente quanto a este último (salário-maternidade), o Ministro apresentou entendimento ino-
vador frente à jurisprudência do STJ, que sempre compreendeu que tal verba teria natureza salarial, 
daí porque seria válida a incidência da Contribuição Previdenciária. Baseado em premissas diversas, o    
Ministro Napoleão divergiu dessa interpretação, afirmando que deve ser levado em consideração a fun-
ção protetiva do salario maternidade, qual seja, o resguardo da criança recém-nascida e de sua genitora.

Sob essa perspectiva, afirmou que a interpretação da norma deve observar a sua finalidade e contexto, 
de modo que a legalidade de uma exigência não é um dado a priori, mas sim contextual e multi rela-
cional. Nesse sentido, disse que o salario maternidade – pagamento realizado no período em que a em-
pregada encontra-se afastada do trabalho para fruição da licença maternidade –, possui clara natureza 
de beneficio, não se enquadrando, portanto, no conceito de remuneração de que trata o art. 22 da Lei n. 
8.212/91, haja vista que não se destina a retribuir o trabalho.

Ponderou que autorizar a cobrança da Contribuição sobre o salario maternidade estimularia a combatida 
prática discriminatória nas empresas, pois contratar pessoas do sexo masculino seria melhor que contra-
tar pessoas do sexo feminino, devido à diferença entre onerosidades. A singularidade e a importância do 
trabalho feminino, bem como a necessidade de proteção do recém-nascido, reforçam a sua exclusão da 
base de calculo da Contribuição Previdenciária. 

Reiterou que o salário maternidade, independentemente do titulo que lhe é conferido, não possui natureza 
de prestação de serviço pela trabalhadora, isto é, não possui caráter retributivo, situação que impede a 
incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Afirmou que só se poderia admitir a tributação 
sobre o salario maternidade se não se tratasse de um beneficio destinado a proteção de pessoas em situ-
ação especial (o recém-nascido e sua genitora). Em suma, o Ministro Napoleão entende que a finalidade 
do salario maternidade deve preponderar absolutamente sobre qualquer outra ordem de considerações, 
sob pena de dizer que não se destina a proteger o recém-nascido e sua genitora.

Após esse voto e em decorrência dos debates entre os integrantes da Turma, com a mudança de posi-
cionamento de alguns Ministros, o Ministro Herman Benjamin pediu vista dos autos, embora já tivesse 
apresentado seu voto em outra oportunidade. Ele considerou necessário analisar novamente todas as 
verbas envolvidas e as conclusões dos demais julgadores. 

1 Referido Recurso Especial está sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, prevista no artigo 543-C do CPC, o que significa 
que, após a conclusão do julgamento, todos os julgadores do STJ estarão vinculados ao que restar definido. Além disso, embora 
não haja expressa obrigação legal, os demais órgãos do Poder Judiciário costumam alinhar-se a tais julgados.
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Até o momento, o julgamento encontra-se da seguinte maneira:

Aviso prévio 
indenizado

1/3 constitucional 
de férias

15 dias que ante-
cedem o auxílio-
doença

Salário
maternidade

Salário
Paternidade

Mauro Campbell 
Marques (Relator)

Incide Incide Incide

Humberto 
Martins

Incide Incide

Napoleão Nunes 
Maia

Incide

Benedito 
Gonçalves

Incide Incide Incide Incide

Herman Benjamin 
(pedido de vista 2)

Incide Incide Incide Incide

Min. Arnaldo 
Esteves Lima

Incide Incide

Após o voto-vista do Ministro Herman Benjamin, que ainda poderá modificar seu entendimento, o último a 
proferir voto será o Ministro Ari Pargendler, que é o mais antigo integrante da Turma. De qualquer modo, 
se mantidos todos os votos proferidos até o momento, o resultado seria a pacificação da ju risprudência 
do STJ pela não incidência de Contribuição Previdenciária Patronal sobre: aviso prévio indenizado, 1/3       
constitucional de férias e os valores pagos nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença, mantendo, con-
tudo, a incidência sobre o salário-maternidade e o salário-paternidade.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto, bem como para auxiliá-los com as 
medidas judiciais e administrativas cabíveis.

2 A votação ora apresentada refere-se ao voto do Ministro Herman proferido na sessão do dia 12/06/2013.
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Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)

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

Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)
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