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EMENTA 
 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
PRELIMINARES. FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO MATERNIDADE. AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. AUXÍLIO FUNERAL. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. 
VALE TRANSPORTE. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ABONO ÚNICO. 
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE (QUINZE 
PRIMEIROS DIAS). AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO 
PROPORCIONAL. 
1. Afastadas as preliminares arguidas pela União, quanto à limitação territorial, 
temporal e subjetiva dos filiados ao Sindicato com relação aos efeitos da setença 
proferida. Inaplicabilidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 in casu. 2. Do artigo 7° da 
Constituição Federal, infere-se que salário e salário-maternidade têm a mesma natureza, 
diferindo o nomen juris apenas por este ser percebido durante o afastamento motivado 
pela gravidez da segurada. Ademais, a teor do artigo 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, 
considera-se tal benefício previdenciário como remuneração paga à segurada. 3. O 
pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja, quando a própria alimentação é 
fornecida pela empresa, com o intuito de proporcionar um incremento da produtividade 
e da eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não 
constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa 
de Alimentação do Trabalhador - PAT. A contrário sensu, quando o auxílio-alimentação 
for pago em pecúnia (inclusive mediante o fornecimento de tíquetes) ou creditado em 
conta-corrente, em caráter habitual, integrará a base de cálculo da contribuição 
previdenciária. Precedentes do STJ. 4. À luz do disposto no artigo 28, § 9º, item 7, da 
Lei 8.212/91, não integram o salário de contribuição para os fins de incidência de 
contribuição previdenciária os valores recebidos a título de ganhos eventuais e abonos 
expressamente desvinculados do salário, nos quais se incluem o auxílio-casamento e o 
auxílio-funeral. 5. Os valores despendidos pelo empregador no intuito de fomentar a 
formação intelectual dos trabalhadores e seus dependentes não integram a remuneração 
pelo trabalho prestado e, consequentemente, a base de cálculo da contribuição 
previdenciária. 6. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas 
pagas a título de vale-transporte, face ao caráter não salarial do benefício. Precedentes 
do STF e do STJ. 7. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o seguro 
de vida em grupo ou coletivo não integra o conceito de remuneração para fins de 
incidência de contribuição previdenciária. 8. No concernente ao abono único, dado seu 
caráter eventual, não deve incidir contribuição previdenciária sobre ele. 9. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que não é 
devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao 



empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou 
acidente, porquanto essa verba não possui natureza salarial. 10. Diante da natureza 
indenizatória, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas 
pagas a título de aviso prévio indenizado. 11. O décimo-terceiro proporcional sobre o 
aviso prévio indenizado também tem natureza indenizatória, não incidindo, pois, 
contribuição previdenciária sobre tal parcela. 
 

ACÓRDÃO 
 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 2a. 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso adesivo da parte autora e negar provimento ao apelo da União e à 
remessa oficial, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 
 
Porto Alegre, 26 de maio de 2015. 
 
Juiz Federal ANDREI PITTEN VELLOSO  

Relator 
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