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OBJETIVOS
Expor acerca do “Sistema S” , a sua origem e os seus
objetivos ;
2) Apresentar os aspectos polêmicos contemporâneos acerca
do custeio do “Sistema S”, no âmbito dos Poderes
Executivo, Legislativo (MP 932/2020) e Judiciário, em
especial:
2.1 ) A tese acerca da constitucionalidade das
contribuições ao “Sistema S” depois do advento da EC 33/2001;
2.2) A pretensão de limitação das contribuições ao
teto de 20 salários mínimos ;

TEMA 325 – STF

1)

O Tema 325 do STF tem estimulado as
empresas a ajuizarem ações
questionando não somente a
incidência , mas também a base de
cálculo das contribuições para
terceiros !!!

Origem do “Sistema S”
•
•

Senai – Decreto-Lei 4.048/42
Senac – Decreto- Lei 8.621/46

•
•

Sesi – Decreto –Lei nº 9.403/46
Sesc – Decreto-Lei nº 9.853/46

Importante entender o contexto de criação das Entidades , a exemplo do Decreto –Lei nº 9.403/46 (SESI) :
“Considerando as dificuldades que os encargos de após-guerra têm criado na vida social e econômica do país, com intensas
repercussões nas condições de vida da coletividade, em especial das classes menos favorecidas”;
Considerando que a execução de medidas que contribuam para esse objetivo, em relação aos trabalhadores na, indústria e
atividades assemelhadas, constitui uma necessidade indeclinável, favorecendo, outrossim, a melhoria do padrão geral de vida no
país;(...)
Art. 1º Fica atribuído à CNI encargo de criar o Serviço Social da Indústria (SESI), com a finalidade de estudar planejar e executar
direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades
assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão geral de vida no país ,e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e
o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes.
Art. 3º Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria ((...) , serão obrigados ao pagamento
de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização de seus fins.
§ 1º A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2 %) sobre o montante da remuneração paga pelos
estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.

Atualmente, o que significa “Sistema S”?
Agência Senado – “Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas
para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que
além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais
similares.”
•
•
•

•

Características:
Entidades Paraestatais – não integram a
Administração Pública Direta ou Indireta;
Instituídos por lei, mas com personalidade jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos;
Desempenham atividades privadas de interesse
público

SEBRAE

https://www.youtube.com/watch?v=BkPfM85pT0A
Apex- Brasil e ABDI

Caráter Setorial
Contribuições para o Sesc e Senac – cobrança de empresas prestadoras de serviços:

Súmula 499 - As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao
Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social. (Súmula 499, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 18/03/2013)
RECURSO ESPECIAL Nº 431.347 - SC (2002/0046184-1)
As empresas prestadoras de serviços médicos e hospitalares estão incluídas dentre aquelas que devem recolher , a título obrigatório , contribuição
para o SESC e para o SENAC, porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio, consoante a classificação do artigo
577 da CLT e seu anexo , recepcionados pela Constituição Federal(art. 240) e confirmada pelo seu guardião, o STF, a assimilação no organismo da
Carta Maior
7. O SESC e o SENAC tem como escopo contribuir para o bem estar social do empregado e a melhoria do padrão de vida do mesmo e de sua família,
bem como implementar o aprimoramento moral e cívico da sociedade , beneficiando todos os seus associados , independentemente da categoria a
que pertençam; 8. À luz da regra do art. 5º, da LICC – norma supralegal que informa o direito tributário, a aplicação da lei, e nesse contexto a
verificação se houve sua violação, passa por esse aspecto teleológico-sistêmico – impondo-se considerar que o acesso aos serviços sociais, tal como
preconizado pela Constituição, é um "direito universal do trabalhador", cujo dever correspectivo é do empregador no custeio dos referidos
benefícios.

Ainda sobre o Caráter Setorial - 2019
AgInt
no
AREsp
1197781
/
SP
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2017/0264605-7 DJe 07/10/2019
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAI. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. LEGITIMIDADE DO SENAI. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "[...] as empresas
prestadoras de serviços no ramo da construção civil estão
sujeitas
às
contribuições para o SESI/SENAI, por se enquadrarem no conceito de empresa
industrial" (AgRg no Resp 1.089.935/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, Dje 27/5/2010). Precedentes.
2. O Senai tem legitimidade para exigir o adicional que lhe é devido, nos termos
da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes.
3. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

Contribuições ao “Sistema S” –
Fundamento Constitucional

Contribuições Atuais
= Sesi, Senai, Senac,
Sesc

CF /88 - Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as ATUAIS
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários,
destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical.

Fenômeno da Recepção
Garante também a destinação dos recursos arrecadados aos respectivos
serviços sociais autônomos , uma vez que a folha de salários é uma
manifestação da capacidade contributiva já reservada às contribuições de
seguridade social – Leandro Paulsen

E as Contribuições instituídas após da CF/88?
SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas– Lei 8.029/90
Senar -Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Lei 8.315/91
SEST e SENAT – Lei 8.706/93
Sescoop – MP 2.168/2001
Apex- Brasil – Lei 10.668/2003
ADBI – Lei 11.080/2004

1) São constitucionais?
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195
as ATUAIS contribuições compulsórias dos
empregadores sobre a folha de salários, destinadas
às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de
sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo
do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.

Natureza Jurídica das Contribuições ao “Sistema S”
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômicoart.149
STF – Tema 227 - Reserva de lei complementar para
instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
Tese
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas — Sebrae possui natureza
de contribuição de intervenção no domínio econômico e
não necessita de edição de lei complementar para ser
instituída. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do
item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
RE 396.266 - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art.
8º, § 3º, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é
contribuição de intervenção no domínio econômico, não
obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas
das contribuições sociais gerais relativas às entidades de
que trata o art. 1º do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC,
SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE,
no rol do art. 240, C.F

Contribuições Sociais destinadas a terceiros – art.240

Contribuição Social Parafiscal– art.240
STJ AgInt no REsp 1570980 / SP – 03/03/2020. Com a
entrada em vigor da Lei 6.950/1981, unificou-se a
base contributiva das empresas para a Previdência
Social e das contribuições parafiscais por conta de
terceiros, (...).
TEMA 325 – Min. Toffolli – 07/08/2020 - Impõe-se, pois,
a fixação de um entendimento uniforme acerca da
matéria atinente à compatibilidade das contribuições
de intervenção no domínio econômico cuja base de
cálculo seja a folha de salário com o § 2º do art. 149,
inserido pela Emenda Constitucional nº 33/2001.

Recepção das Contribuições ao Sistema S pela EC 33/2001.
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III,
e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico de que trata o caput deste
artigo:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33,
de 2001)
III - poderão ter alíquotas:
(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita
bruta ou o valor da operação e, no caso de importação,
o valor aduaneiro;
(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)

ROL TAXATIVO ???

VALOR DA
OPERAÇÃO

FATURAMENTO
RECEITA

Folha de pagamento
?/

TEMA 325 – STF – EC 33/2001 X ROL TAXATIVO DA BASE DE
CÁLCULO
*Tema325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE,
após o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001.
Decisão: Após o voto da Ministra Rosa Weber (Relatora), que
dava provimento ao recurso extraordinário para julgar
procedente a ação e, reconhecendo a inexigibilidade das
contribuições para o SEBRAE, a APEX e a ABDI, a partir de
12.12.2001, data em que teve início a vigência da EC nº
33/2001, reputar indevidos os recolhimentos assim efetivados
pela autora, observada a prescrição quinquenal (arts. 168, I, do
CTN e 3º da LC nº 118/2003), com inversão dos ônus
sucumbenciais, e fixava a seguinte tese (tema 325 da
repercussão geral): “A adoção da folha de salários como base
de cálculo das contribuições destinadas ao SEBRAE, à APEX e à
ABDI não foi recepcionada pela Emenda Constitucional nº
33/2001, que instituiu, no art. 149, III, ‘a’, da CF, rol taxativo de
possíveis bases de cálculo da exação”, pediu vista dos autos o
Ministro Dias Toffoli (Presidente).

Voto Min. Toffoli → No que diz respeito ao voto da Relatora, a Ministra Rosa Weber , entendo ter razão Sua
Excelência na parte em que diz serem incontroversos quatro pontos: 1) o presente tema ainda não foi examinado
pela Corte; 2) as contribuições em alusão têm fundamento no art. 149 da Constituição Federal; 3) não é necessária
lei complementar para serem elas instituídas; 4) não se mencionou, no § 2º, III, a, do art. 149 da Constituição
Federal, incluído pela EC nº 33/01, a folha de salários.

Contudo, em relação ao rol de base de cálculo previsto no art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal, julgo, ao
contrário da Relatora, não ser ele taxativo. Ademais, caso considerasse ser ele taxativo, teria, para mim, que a
alteração promovida pela EC nº 33/01 orientaria o legislador apenas para o futuro, razão pela qual, ainda assim,
seriam constitucionais e vigentes as contribuições ora questionadas

Análise Jurisprudencial dos TRFs
2. Não é inconstitucional a lei definir a folha de salário
como base de cálculo da contribuição de intervenção
no domínio econômico. `A Emenda Constitucional
33/2001 apenas estabeleceu fatos econômicos que
estão a salvo de tributação, por força da imunidade, e,
por outro lado, fatos econômicos passíveis de
tributação, quanto à instituição de contribuições
sociais e contribuições de intervenção no domínio
econômico (EDAMS 0032755-57.2010.4.01.3300/BA
.TRF1)
A EC n° 33/2001 não alterou o caput do art. 149, apenas
incluiu regras adicionais, entre as quais, a possibilidade de
estabelecer alíquotas ad valorem ou específicas sobre as
bases ali elencadas de forma não taxativa. O uso do
vocábulo “poderão” no inciso III, faculta ao legislador a
utilização da alíquota ad valorem, com base no
faturamento, receita bruta, valor da operação, ou o valor
aduaneiro, no caso de importação. No entanto, trata-se
de uma faculdade, o rol é apenas exemplificativo, não
existe o sentido restritivo alegado pela impetrante – TRF3

3. A EC nº 33/01 acresceu o parágrafo 2º ao art. 149 da CF/88 que
especificou o regime das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, logo, modificou o critério do dispositivo legal,
determinando que a base de cálculo pode ser o faturamento, a receita
bruta ou valor da operação e, sendo o caso de importação, o valor
aduaneiro, não incluiu a folha de salários.
4. Dessa forma, tem-se que o sistema tributário nacional é fechado,
devendo obedecer rigorosamente os limites estabelecidos pela Lei
Maior, não pode em qualquer hipótese, estabelecer os parâmetros
delineados pelo legislador constituinte.
5. Portanto, configura-se indevida a exigência das contribuições sociais
de intervenção do domínio econômico ou de interesse das categorias
profissionais ou econômicas que incidem sobre a folha de salários da
impetrante e são destinadas a terceiros: FNDE, INCRA, Sistema S (SESI,
SENAI, SESC, SENAC, SENAT), SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI nos moldes
determinados pelo art. 8º, Lei nº 8.029/90 (base de cálculo sobre a
folha de pagamento), em face do advento da EC nº 33/2001.
6. Precedentes. Apelação provida. (TRF5 – 08034705620184058000 – 4ª
Turma – 02/05/2019)

(ii) a cobrança dessas contribuições sobre a folha de salários
após a Emenda Constitucional nº 33 não é inconstitucional,
pois o rol de possíveis bases de cálculo das contribuições
sociais por ela incluído no §2º, III, a), no art. 149 da
Constituição Federal não é taxativo (Incidente de
Uniformização
de
Jurisprudência
n°
015134383.2014.4.02.5101, julgado em 21/06/2018). TRF2

2. A redação do dispositivo constitucional incluído pela EC 33/01 não autoriza concluir que houve uma amputação da competência tributária da União, de maneira a
reduzir o âmbito de incidência das contribuições interventivas às bases materiais ali indicadas ou retirar o fundamento de validade das contribuições já existentes, ou,
ainda, impossibilitar que outras venham a ser instituídas por lei. 3. As contribuições ao SEBRAE, SESI, SENAI, SENAC, SESC, INCRA, FNDE, APEX e ABDI são legítimas, antes
ou depois da EC 33/01. (TRF4, AC 5038162-83.2017.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 19/11/2019)

SESCOOP - Controle Concentrado De Constitucionalidade
O fato de a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) não estar
prevista no art. 240 da Constituição também não lhe retira, numa primeira análise, a validade. É certo que as
contribuições sociais recepcionadas pelo art. 240 não se submetem à reserva de lei complementar para a respectiva
instituição. O art. 195, § 4º, da Constituição, contudo, somente se aplica às novas fontes de custeio da seguridade
social, hipótese diversa da versada nos autos. Com efeito, nos termos do art. 174, § 2º, da Constituição, o estímulo
ao cooperativismo é parte do programa de regulamentação da atividade econômica que incumbe à União. Por isso,
a contribuição destinada ao custeio do serviço nacional que tem por objetivo "organizar, administrar, e executar em
todo o território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do trabalhador em
cooperativa e dos cooperados" (art. 8º da MP 2.168-40/2001) pertence à classe das contribuições de intervenção no
domínio econômico, não se configurando como nova contribuição social destinada ao custeio da seguridade social
(art. 149 e 194, caput, da Constituição). Ademais, a recepção constitucional das contribuições sociais previstas no
art. 240 da Constituição não lhes outorga, evidentemente, imunidade a ulterior modificação. Ressalva-se quanto a
elas, tão somente, a aplicação das restrições previstas no art. 195 da Constituição. [ADI 1.924 MC, voto do rel. p/ o
ac. min. Joaquim Barbosa, j. 20-5-2009, P, DJE de 7-8-2009.]

Senat – STF - “alteração de Sujeito Ativo”?
• O art. 240 da Constituição expressamente recepcionou as
contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. (...) A alteração
do sujeito ativo das Contribuições ao Sesi [Serviço Social da
Indústria]/Senai [Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial] para o
Sest [Serviço Social do Transporte]/Senat [Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte] é compatível com o art. 240 da
Constituição, pois a destinação do produto arrecadado é adequada ao
objetivo da norma de recepção, que é manter a fonte de custeio
preexistente do chamado Sistema "S". [RE 412.368 AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa, j. 1º-3-2011, 2ª T, DJE de 1º-4-2011.]

Aspectos polêmicos – Teto de 20 Salários Mínimos
No início de março, desse
exercício, a 1ª turma do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o
Resp 1.570.980, determinou que
a base de cálculo de incidência
das contribuições parafiscais
estaria limitada a 20 (vinte)
salários mínimos.

Mais de 4.000 processos em trâmite
no Brasil!!!!

Suporte normativo da pretensão
Os contribuintes alegam possuir direito ao recolhimento das contribuições destinadas a terceiros com a limitação
de vinte salários-mínimos prevista no artigo 4º, parágrafo único da Lei 6.950/1981:
Art. 4º - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de
maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente
no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros.
Sustentam que tal limite não teria sido revogado pelo Decreto-Lei 2.318/86 , por este não ter feito referência ao
parágrafo único transcrito, sendo a revogação do teto dirigido apenas para as contribuições destinadas à
previdência social.
“Art 3o. Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de
contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salario mínimo, imposto pelo art. 4o. da
Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.”

DA REVOGAÇÃO DA NORMA – Tese da Fazenda Nacional
A regra de hermenêutica contida no art. 10 da Lei
Complementar nº 95/98, é clara ao estabelecer
que a unidade básica articular de uma lei é o seu
artigo, razão pela qual não se pode falar na
manutenção do parágrafo único após a revogação
do caput.
Art. 10. Os textos legais serão articulados com
observância dos seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado
pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até
o nono e cardinal a partir deste;

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou
em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em
alíneas e as alíneas em itens;
Dessa
determinação,
posta
em
lei
complementar, exsurge o fato de que não pode
existir em nosso ordenamento a figura do
parágrafo sem o artigo correspondente, tal qual
defende o contribuinte.

DECRETO-LEI Nº 2.318, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1986.
(Vide Lei nº 7.604, de 1987)
Dispõe sobre fontes de custeio
da Previdência Social e sobre a admissão de menores nas empresas.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe
confere o artigo 55, item II, da Constituição,

DECRETA:
Art 1º Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às
entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria
(SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:
I - o teto limite a que se referem os artigos 1º e 2º do Decreto-lei
nº 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo
1º do Decreto-lei nº 1.867, de 25 de março de 1981;
II - o artigo 3º do Decreto-lei nº 1.861, de 25 de fevereiro de 1981,
com a redação dada pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 1.867, de 25 de
março de 1981.

Há clara intenção de revogar o teto !!!

DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ATINENTE A CADA
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS
• Cada contribuição destinada a terceiros possui legislação específica,
definindo a base de cálculo .

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SESC E AO SENAC – NÃO

SUJEIÇÃO À LEI Nº 6.950/81-NORMATIZAÇÃO POR LEI PRÓPRIA –

A Lei nº 8.315/91 que instituiu a contribuição ao SENAR prevê no art. 3º, I:

DECRETO-LEI 1.861/81. As contribuições devidas ao SESC, SENAC, SENAI e

“Art. 3° Constituem rendas do Senar:

SESI nunca tiveram como base de cálculo o salário-contribuição, ou seja, o

I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois
e meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas
pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades:”

valor individualmente pago ao trabalhador, mas sim a “folha de

A Lei 8.706/93, que trata do SEST e SENAT – Serviço do Transporte, prevê em seu art.
7º, I:
Art. 7º As rendas para manutenção do Sest e do Senat, a partir de 1º de janeiro de
1994, serão compostas:
I - pelas atuais contribuições compulsórias das empresas de transporte rodoviário,
calculadas sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a
todos os seus empregados e recolhidas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, em
favor do Serviço Social da Indústria - SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do Serviço Social do Transporte - SEST e do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, respectivamente;

pagamento”, ou seja, a soma total de todos os pagamentos realizados ou
devidos ao conjunto de trabalhadores - Decreto-Lei 1.861/81

Diziam os artigos 1º e 2º do referido diploma legal, verbis:
“Art. 1º As contribuições compulsórias dos empregadores
CALCULADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIDAS PELO
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS EM FAVOR DO SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA - SESI, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI, SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC E
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
PASSARÃO A INCIDIR ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE EXIGÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, mantidas as mesmas alíquotas e
contribuintes. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.867, de 1981)

Analise Jurisprudencial dos TRFs
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART.
4º DA LEI Nº 6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO
PELO DECRETO-LEI Nº 2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM.
A limitação de 20 salários mínimos, prevista no parágrafo único do art.
4º da Lei nº 6.950/81, foi revogada juntamente com o caput deste
artigo não apenas pelo estabelecido no Decreto-Lei nº 2.318/86, mas
de modo indubitável pela publicação da Lei nº 7.789/89, de
03/07/1989, que vedou em seu art. 3º a vinculação do salário mínimo
para qualquer finalidade e aplicação.
Caso em que não merece acolhimento a insurgência da empresa
impetrante, no sentido de que o Decreto-Lei nº 2.318/86 revogou o
limite de 20 salários mínimos apenas com relação às contribuições
previdenciárias.
Não há como sustentar a revogação do caput do art. 4º da Lei nº
6.950/81 e a manutenção de seu parágrafo único, uma vez que a
técnica legislativa ensina que o artigo se subdivide em parágrafos,
sendo que esses exercem apenas a função de complementar a norma,
subordinando-se a ela. Precedente deste Regional
(TRF 5 - PJE0811461-22.2019.4.05.8300, 2ª T., Rel. Des. Federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima, j.: 11/02/2020).

“TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRIBUIÇÕES. EC Nº
33/2001. RECEPÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA LEI Nº
6.950/81. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº
2.138/86
1. As contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SENAI/SESI e
FNDE não foram revogadas pela EC nº 33/2001, inexistindo
incompatibilidade das suas bases de cálculo com as bases
econômicas mencionadas no art. 149, § 2º, inciso III, alínea a, da
CF.
2. A limitação de 20 salários mínimos, prevista no parágrafo único
do artigo 4º da Lei nº 6.950/81, foi revogada juntamente com o
caput do artigo 4º, pelo Decreto-Lei nº 2.318/86, pois não é
possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
3. Sentença mantida.”
(TRF4, Segunda Turma, AC nº 5005457-96.2017.4.04.7205, Rel.
Des. Fed. Andrei Pitten Velloso, j. 27/09/2018)

STJ- RESP 1.570.980 – FEVEREIRO DE 2020
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA A TERCEIROS. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4O
DA LEI 6.950/1981 NÃO REVOGADO PELO ART. 3O DO DL 2.318/1986. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Com a entrada
em vigor da Lei 6.950/1981, unificou-se a base contributiva das empresas para a Previdência Social e das
contribuições parafiscais por conta de terceiros, estabelecendo, em seu art. 4o., o limite de 20 saláriosmínimos para base de cálculo. Sobreveio o Decreto 2.318/1986, que, em seu art. 3o., alterou esse limite da
base contributiva apenas para a Previdência Social, restando mantido em relação às contribuições
parafiscais. 2. Ou seja, no que diz respeito às demais contribuições com função parafiscal, fica mantido o
limite estabelecido pelo artigo 4o., da Lei no 6.950/1981, e seu parágrafo, já que o Decreto-Lei 2.318/1986
dispunha apenas sobre fontes de custeio da Previdência Social, não havendo como estender a supressão
daquele limite também para a base a ser utilizada para o cálculo da contribuição ao INCRA e ao salárioeducação. 3. Sobre o tema, a Primeira Turma desta Corte Superior já se posicionou no sentido de que a base
de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de
20 salários-mínimos, nos termos do parágrafo único do art. 4o. da Lei 6.950/1981, o qual não foi revogado
pelo art. 3o. do DL 2.318/1986, que disciplina as contribuições sociais devidas pelo empregador
diretamente à Previdência Social. Precedente: REsp. 953.742/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 10.3.2008.

.

Teto de 20 Salários Mínimos –
Princípio da Capacidade Contributiva
A Constituição de 1988 retomou de maneira expressa o
princípio da capacidade contributiva em seu art. 145, § 1º,
que dispõe: “sempre que possível, os “impostos” terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte (...)

IPVA. Progressividade. Todos os tributos submetem-se
ao princípio da capacidade contributiva (precedentes),
ao menos em relação a um de seus três aspectos
(objetivo,
subjetivo
e
proporcional),
independentemente de classificação extraída de critérios
puramente econômicos.
[RE 406.955 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-102011, 2ª T, DJE de 21-10-2011.]

A importância desses entes para a justiça social
• Talvez não se tenha parado para pensar que a atuação
dos
serviços
sociais
autônomos
se
mostra
intrinsecamente ligada à implementação dos direitos
econômicos, sociais e culturais tão defendidos pela ONU
quando os adotou por meio do PIDESC em 1966,
ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n° 591/1992.
• (...) a recente decisão contida no RESP 1570980-SP corre
o risco de fazer com que todas as conquistas e os serviços
prestados pelo SESC e pelo SENAC, que atuam em
colaboração com o Estado, que transformam a vida das
pessoas mais vulneráveis e que implementam conteúdo
social, assistencial, de formação profissional para o
mundo do trabalho e de direitos humanos, se
transformem em mera retórica política.
• Desta feita, entender agora, após 72 anos de existência
desses entes, que o financiamento destes deve ficar
relegado a uma base de cálculo limitada a vinte salários
mínimos, seria, no mínimo, um retrocesso social, um
retrocesso em tema de direitos humanos e um
retrocesso do diálogo entre capital e trabalho.

e o bem comum da coletividade é indiscutível. Carlos

Eduardo Nicoletti Camillo, em sua obra “A teoria da
alteridade jurídica” afirma que:
“O intérprete do sistema normativo precisa captar a
epistemologia da ética da alteridade por meio de uma
direção e um sentido. É preciso manter o sistema
jurídico aberto, o que permitirá ao seu intérprete se
movimentar além-do-sistema, para captar a realidade
e absorver todas as variáveis e evoluções dos valores
que nos são mais importantes e vitais, sobretudo o da
justiça [...]”.

Conclusões
✓ A constitucionalidade das contribuições ao Sistema S será definida nos próximos dias, estando em curso o
. julgamento do TEMA 325 do STF;
✓ Há de se considerar também que a Constituição Federal de 1988 recepcionou as Contribuições Sociais ao Sistema S
em seu art. 240, sendo inequívoca a valorização do trabalhador e a busca do bem estar social como princípios
consagrados em todo o texto constitucional.
✓ As ações sociais e profissionalizantes desempenhadas pelo Sistema S devem ter cobertura universal, ou seja,
devem alcançar a totalidade de categorias profissionais, de acordo com as respectivas vinculações sindicais, sob
pena de violação ao Princípio da Isonomia, o que nos leva a crer que as contribuições instituídas após a CF/88
refletem tão somente desdobramentos setoriais das contribuições existentes à época (Sesi, senai, sesc e senac),
todas recepcionadas pela CF/88 .
✓ O limite ao teto de 20 salários mínimos não se justifica, não somente em razão da revogação do art.4º Parágrafo
único da Lei 6.950/81, mas sobretudo por afrontar diretamente o Princípio Constitucional da Capacidade
Contributiva expresso no art. 145 da CF, o qual se estende a todos os tributos, além de tantos outros dispositivos
que consagram o bem estar social da sociedade e dos trabalhadores como direitos fundamentais.
✓ A redução da carga tributária em questão comprometerá fortemente a subsistência do “Sistema S”, o que , na
nossa opinião, deveria passar por um amplo debate público para a definição da opção política-tributária a ser
adotada. O Brasil já pode dispor da função social de tais entidades?
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“A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direitos”.
Hannah Arendt

