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A TESE DO VALOR LIMITE DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES 

DEVIDAS A TERCEIROS E O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS 

 

 

Arthur Sandro Golombieski Ferreira1 

 

1. Introdução. 

 

Uma das inúmeras obrigações tributárias das sociedades empresárias 

é o pagamento das contribuições devidas a terceiros – tais como as do Sistema S ou 

INCRA –, as quais são recolhidas com base em suas respectivas folhas de salários, 

sem qualquer limitação, e em percentual que costumar variar entre 3 a 5,8%. 

Recentemente, após a decisão do STJ no Agravo Interno no Recurso 

Especial n.º 1.570.980/SP em março de 2020, restaurou-se o debate relacionado ao 

limite da base de cálculo dessas contribuições, com o ajuizamento de diversas 

demandas pelos contribuintes. 

O sujeito passivo da relação jurídico-tributária defende que o teto de 

vinte salários mínimos para a incidência da alíquota destes tributos, previsto no 

parágrafo único do artigo 4º da Lei n.º 6.950/81, não foi revogado pelo artigo 3º do 

Decreto-Lei n.º 2.318/86, enquanto o Fisco entende o contrário, no sentido de que a 

incidência deve ocorrer sobre a totalidade da folha de salários da empresa. 

A partir deste cenário, pretende-se esclarecer se o procedimento atual 

de cálculo dessas contribuições está de acordo com a legislação, isto é, se houve ou 

não a revogação do limite, e apresentar o entendimento jurisprudencial dos 

Tribunais Regionais Federais – TRF, bem como do Superior Tribunal de Justiça – 

STJ. 
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2. O limite da base de cálculo das contribuições parafiscais. 

 

De início, frisa-se que as contribuições devidas a terceiros têm função 

parafiscal, na medida em que a arrecadação se destina às entidades distintas da 

responsável por sua criação. Em outras palavras, a União criou as contribuições, no 

entanto estas são recolhidas por conta de terceiros (ex. INCRA, SENAC, SESC). 

Confira-se a conceituação apresentada por Roque Antônio Carrazza a 

respeito do instituto: 

 

Ora bem, quando uma pessoa que não aquela que criou o tributo vem a 

arrecadá-lo por si própria, dizemos que está presente o fenômeno da 

parafiscalidade. E, de modo mais ou menos invariável, o tributo assim cobrado 

ganha o nome de contribuição parafiscal.
2
 

 

Além do mais, tais contribuições também não devem ser 

confundidas com as devidas à Seguridade Social, notadamente porque estas 

objetivam financiar a previdência, enquanto a receita daquelas é utilizada para 

subsidiar as atividades de terceiros. 

Partindo-se dessas premissas, observa-se que, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 4º da Lei n.º 6.950/1981, as contribuições parafiscais 

têm como limite de sua base de cálculo o valor equivalente a vinte salários 

mínimos. In verbis: 

 

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. (Destacou-se). 

 

Na época, portanto, inexistia dúvida quanto ao fato de que base de 

cálculo de referidos tributos estava limitada a quantia referida. 

                                                 
2
 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 29 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 656. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6332.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6332.htm#art5
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Todavia, com a publicação do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 2.318/86 

– o qual prescreve que o limite acima citado não se aplica às contribuições da 

“empresa para a seguridade social” –, o Fisco Federal passou a entender que o 

artigo 4º teria sido integralmente revogado, de tal modo que as contribuições 

devidas a terceiros, assim como as devidas à previdência, deveriam ser pagas 

sobre a folha total de salários da empresa, sem qualquer teto de base de 

cálculo. 

Veja-se a redação do dispositivo: 

 

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 

salário mínimo, imposto pelo art. 4º da Lei nº 6.950, de 4 de novembro de 1981. 

(Grifou-se). 

 

Inclusive, em atenção a este entendimento, a Receita Federal do 

Brasil – RFB editou a Instrução Normativa nº 971/2009 (que não possui força de 

lei), por meio da qual deixou tal determinação expressa no artigo 109, § 5º. 

Senão vejamos: 

 

Art. 109. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do art. 

3º da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, as atividades relativas a tributação, 

fiscalização, arrecadação e cobrança da contribuição devida por lei a terceiros, 

ressalvado o disposto no § 1º do art. 111. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 

RFB nº 1071, de 15 de setembro de 2010) 

(...) 

§ 5º A contribuição de que trata este artigo é calculada sobre o total da 

remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos, 

e é devida: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1071, de 15 de setembro 

de 2010) 

 

Ou seja, apesar de o artigo 3º do DL n.º 2.318/86 ter positivado a regra 

de que o limite de vinte salários mínimos não é aplicado somente às contribuições 

destinadas à previdência/Seguridade Social, a Fazenda Federal realizou um 

contorcionismo interpretativo para defender a tese de que tal dispositivo também 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6950.htm#art4
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16038#785775
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16038#785775
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16038#511218
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16038#511218
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alcançaria as contribuições devidas a terceiros, cuja receita é vinculada ao 

financiamento de atividades de entidades específicas, tais como SESC, SENAC, 

SEBRAE, INCRA, FNDE e SESCOOP (sem vinculação com a previdência social). 

Ocorre que, como já ficou evidente, o dispositivo supracitado não 

revogou o artigo 4º da Lei n.º 6.950/1981. Em verdade, apenas esclareceu que o 

teto de vinte salários mínimos não se aplica às contribuições destinadas ao custeio 

da seguridade social (exemplos, RAT e CPP), mas tão somente às contribuições 

devidas às entidades não vinculadas a previdência (terceiros). 

Nada obstante tal conclusão aparentar ser óbvia, o Fisco Federal 

continua defendendo e exigindo que o cálculo desses tributos seja realizado com 

base na folha integral de salários das empresas. E pior, encontra amparo em alguns 

julgados dos Tribunais Regionais Federais – TRF. 

Confiram-se os excertos abaixo transcritos, extraídos de algumas 

recentes decisões das Cortes Federais sobre o assunto: 

 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (favorável ao 

contribuinte): 

 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA A TERCEIROS. INCRA. 

SEBRAE. SENAI. SESI. LIMITE PARA A BASE DE CÁLCULO DE VINTE 

SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4º. DA LEI 6.950/1981 NÃO REVOGADO PELO ART. 

3º. DO DL 2.318/1986. REsp 1.570.980/SP. SÁLARIO EDUCAÇÃO. REGRAMENTO 

PRÓPRIO QUE PREVÊ ALÍQUOTA EXPRESSA, DISPOSTA NO ART. 15 DA LEI Nº 

9.424/96, DE 2,5% (DOIS E MEIO POR CENTO) SOBRE O TOTAL DE 

REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS AOS 

EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO A 

VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO.  REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 

O cerne da presente controvérsia gravita em torno do pleito da impetrante de 

ver reconhecido o direito de efetuar o recolhimento das contribuições 

destinadas a terceiros (salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), 

limitado a vinte salários mínimos, bem como o direito de compensar as 

quantias indevidamente recolhidas, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da demanda.  
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Da interpretação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81, depreende-se 

que o legislador estabeleceu limite máximo de 20 salários mínimos para a base 

de cálculo das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de 

terceiros. Assim, na parte que exceder a base de cálculo supracitada, deve ser 

afastada a exigência de tais tributos. Predente: Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, no REsp 1.570.980/SP. 

(...) 

(TRF 3ª Região, 3ª Turma,  ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 

5002695-41.2019.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal Nelton Agnaldo Moraes 

dos Santos, julgado em 16/04/2020). (Grifou-se). 

                                     

 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (desfavorável ao 

contribuinte): 

 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.  CONTRIBUIÇÕES. LIMITE 

PREVISTO NO ART. 4° DA LEI Nº 6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO 

REVOGADO PELO DECRETO-LEI Nº 2.318/86.  

1. 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 

2. Sentença mantida. 

(TRF4, AC 5016440-86.2019.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE 

FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 26/03/2020). (Grifou-se). 

 

  

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (favorável ao 

contribuinte): 

 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA A 

TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES). LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. 

ART. 4º DA LEI 6.950/1981. NÃO REVOGAÇÃO PELO ART. 3º DO DL 2.318/1986. 

PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA. 

1. Apelação interposta por DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando o 

reconhecimento do direito a recolher as contribuições parafiscais arrecadadas por 

conta de terceiros (Outras Entidades) com base de cálculo limitada a 20 (vinte) 

salários mínimos, nos termos do disposto no artigo 4º da Lei nº 6.950/81, bem como 
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fosse declarado em seu em favor o direito à compensação dos valores recolhidos a 

título das referidas Contribuições com os demais tributos administrados pela Receita 

Federal do Brasil ou restituição (administrativa ou judicial), referente aos últimos cinco 

anos anteriores à data de protocolo da presente exordial. 

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada 

no sendo 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. 

3. Segundo a Corte Superior, "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 salário-educação"(AgInt no REsp 1570980/SP, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

17/02/2020, DJe 03/03/2020) 

4. Tem-se, pois, que o limite máximo da base de cálculo para contribuições de 

terceiros, no que se refere a contribuições com função parafiscal, é de 20 

salários mínimos. 

5. Apelação provida para reconhecer o direito da empresa recolher as contribuições 

parafiscais arrecadadas por conta de terceiros (Outras Entidades) com base de 

cálculo limitada a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do disposto no artigo 4º da 

Lei nº 6.950/81, bem como declarar o direito à compensação dos valores pagos a 

maior, a serem atualizados pela SELIC, após o trânsito em julgado, respeitado o 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 

(PROCESSO: 08186662320194058100, AC - Apelação Civel - Desembargador 

Federal Gustavo de Paiva Gadelha, 3ª Turma, Julgamento: 17/03/2020). (Grifou-se). 

 

Percebe-se, então, a existência de divergência jurisprudencial entre os 

tribunais de segunda instância.  

Neste ponto, também foi observado o argumento da Fazenda Nacional, 

em algumas de suas petições, no sentido de que a interpretação sistemática dos 

Decretos-Lei n.os 1.861/81 (art. 1º) e 2.318/86 (art. 1º e 3º) leva a conclusão de que a 

intenção do legislador foi a de extinguir o teto para as contribuições socais e 

parafiscais – como se essas sempre devessem ter o mesmo destino. 
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Todavia, se analisada a ordem cronológica de publicação das normas, 

assim como se for realizada a sua correta exegese, fica evidente que tal 

entendimento não se sustenta. Para facilitar a compreensão, transcrevem-se as 

prescrições: 

 

DECRETO-LEI, 1.861 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1981. 

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) (Revogado pelo Decreto-lei nº 2.318, de 1986). (Destacou-se). 

 

Deste enunciado, nota-se que o legislador ampliou a base de cálculo 

das contribuições parafiscais, deixando claro que esta poderia ser “até” o limite das 

contribuições previdenciárias. Ou seja, não houve unificação perpétua das bases de 

cálculo de ambos os tributos. Apenas foi positivado que, naquele momento, o teto 

das contribuições parafiscais deveria ser o mesmo das sociais. Todavia, se o 

legislador resolver mudar tal cenário, é perfeitamente possível. 

Na sequência, foi publicada a Lei n.º 1.861/81, cujo art. 4º assim prevê: 

 

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. (Destacou-se). 

 

Corroborando a interpretação apresentada sobre o DL de 1981 – de 

que a base de cálculo de um tributo não está perpetuamente vinculada a do outro –, 

sobreveio o artigo 4º e seu parágrafo único, no qual o legislador foi enfático ao 

diferenciar ambos os tributos, nada obstante ter preferido, novamente naquele 

momento histórico, deixar a mesma base de cálculo para ambos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6332.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6332.htm#art5
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Veja-se que, se a BC de ambos os tributos sempre fosse a mesma, 

não haveria nenhuma razão para o legislador editar o parágrafo único do artigo 4º. 

Ato contínuo, foi publicado o Decreto-Lei n.º 2.318/86: 

 

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. 

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 

salário mínimo, imposto pelo art. 4º da Lei nº 6.950, de 4 de novembro de 1981. 

 

Com relação as normas previstas neste DL, a adequada interpretação 

é a seguinte: sobre o artigo 1º, houve revogação do teto estabelecido no DL n.º 

1.861/81 para as contribuições devidas a terceiros. Ou seja, neste momento 

histórico, a BC destes tributos parafiscais não mais precisava ter como limite o 

mesmo valor de teto das contribuições sociais (poderia ser qualquer outro). A 

respeito do artigo 3º, houve supressão do teto da BC de vinte salários mínimos 

exclusivamente para as contribuições devidas à previdência social. Isto é, não houve 

revogação do 4º, mas apenas uma determinação de que aquele teto não mais se 

aplicaria a estes tipos de contribuições, mantendo-se aplicável aos tributos 

parafiscais, nos termos do parágrafo único. 

Logo, ao contrário do que defende a União e do que alguns Tribunais 

firmaram como jurisprudência, a hermenêutica com relação a todos estes 

dispositivos levam às seguintes conclusões: 

 

(i) as contribuições parafiscais não estão obrigadas a ter o mesmo limite de base de 

cálculo das contribuições para a previdência social; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1861.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1861.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1861.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6950.htm#art4
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(ii) somente houve revogação do teto da base de cálculo das contribuições devidas à 

seguridade social, mantendo-se para as parafiscais. 

 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, atento ao cenário conflituoso nos 

Tribunais Regionais Federais, analisou recentemente a matéria no Agravo Interno no 

Recurso Especial n.º 1.570.980/SP. Em decisão proferida por unanimidade, a 

Primeira Turma da Corte Superior esclareceu que o artigo 3º do DL 2.318/1986 não 

revogou o art. 4º da Lei n.º 6.950/1981. Em outras palavras, entendeu-se que a 

limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, fixada em 20 

salários mínimos, jamais foi alterada, dando ganho de causa ao contribuinte. 

Confira-se a ementa do precedente: 

 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 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 salários-mínimos 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 salário-

educação. 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.  

(...)  
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(AgInt no REsp 1570980/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020). (Destacou-se). 

 

Como se observa, o entendimento da mais alta Corte deste país sobre 

matéria infraconstitucional pode ser assim resumido: (i) se a contribuição for 

destinada ao custeio da Seguridade Social, sua base de cálculo não possui 

nenhuma limitação legal, podendo ser a folha integral de salários (art. 3º do DL 

2.318/86); e (ii) se a contribuição for destinada ao financiamento de outras 

entidades (terceiros), sua base de cálculo está limitada ao valor de vinte 

salários mínimos (art. 4º da L. 6.950/81).3 

Com base nesta compreensão, também se afasta qualquer argumento 

no sentido de que a Lei n.º 8.212/91 (que dispõe sobre a organização da Seguridade 

Social) revogou o artigo 4º da Lei n.º 6.950/81, tal como já foi adotado pelo TRF 3º4, 

pois aquela lei apenas trouxe limitações mínimas e máximas para as contribuições 

destinadas ao custeio da seguridade social, o que não é o caso das devidas às 

terceiras entidades. 

 

3. Conclusão. 

 

Apesar de as contribuições para a Seguridade Social e as 

contribuições devidas a terceiros terem possuído, por muitos anos, a mesma fórmula 

de cálculo, com o limite da base em vinte salários mínimos (art. 4º, caput, e 

parágrafo único, da Lei n.º 6.950/81), fato é que sempre se trataram de tributos 

distintos, com destinações diferentes, de tal forma que a sorte de um não vincula a 

do outro. 

Nesse viés, a partir do momento em que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 

2.318/86 revogou expressamente o teto da BC apenas para as contribuições sociais 

                                                 
3
 Tal decisão não é isolada, existem diversas outras e todas no mesmo sentido: REsp. 1241362/SC, 

Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.11.2017; REsp. 1.439.511/SC, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, DJe de 25.6.2014; REsp. 953.742/SC, Rel. Min. José Delgado, DJe 10.3.2008. 
4
 (TRF 3ª Região, 1ª Turma,  AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033071-19.2019.4.03.0000, Rel. 

Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 22/04/2020, Intimação via 
sistema DATA: 26/04/2020) 
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devidas diretamente à Previdência, não havia que se cogitar que referida disposição 

também suprimiu o teto para as contribuições parafiscais recolhidas por conta de 

terceiros. 

Todavia, o debate inevitavelmente ocorreu – e continua ocorrendo –, 

tendo os Tribunais Regionais Federais se posicionado de maneiras distintas a 

respeito do assunto, alguns no sentido de que houve revogação do limite para 

ambas as contribuições e outros em sentido contrário. 

Por sua vez, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, trazendo luz e 

sobriedade ao cenário, recentemente esclareceu qual deve ser a interpretação do 

tema, oportunidade em que distinguiu ambos os tributos (ainda que de forma 

sucinta) e pontuou que a revogação do teto se deu exclusivamente com relação às 

contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social (AgInt no REsp 

1570980/SP, publicado em março de 2020). 

Espera-se, assim, que os Tribunais de segunda instância e os juízes 

singulares que decidem de forma favorável à União revejam seus entendimentos e 

passem a seguir o entendimento da Corte uniformizadora de jurisprudência. 


