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Mudanças na CLT podem reduzir gastos com INSS  
 
Por Laura Ignacio e Beatriz Olivon 
A entrada em vigor da reforma trabalhista, em novembro, é vista por grande parte das 
empresas como uma oportunidade para economizar, principalmente com encargos 
previdenciários. As companhias, segundo advogados especialistas na área, estudam 
mudanças nas políticas internas - especialmente de remuneração variável - para reduzir os 
desembolsos ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  
 
Para diminuir a carga tributária, de acordo com o advogado Caio Alexandre Taniguchi 
Marques, do Bichara Advogados, é preciso analisar as alterações na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) sem perder de vista a legislação previdenciária e a jurisprudência a 
respeito. "É preciso estudar caso a caso. Mas o que parece ser o mais comum é a 
renovação das políticas de diárias para viagem e de planos de saúde", diz. "Será preciso, 
porém, ter muito cuidado para evitar a configuração de discriminação."  
 
Hoje, não incide contribuição previdenciária sobre diárias de viagem até o limite de 50% do 
salário do empregado. Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, desaparece esse 
percentual e os empregadores poderão excluir da base de cálculo das contribuições ao 
INSS tudo o que for pago.  
 
Para as advogadas Andrea Giamondo Massei Rossi e Maria Eugênia Doin Vieira, do 
Machado Meyer Advogados, agora só importará saber qual é a destinação da verba. "Isso 
é positivo porque sobre o excesso [acima dos 50%] incide hoje contribuição previdenciária 
patronal de 20%, acrescidos do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e Risco Ambiental 
do Trabalho (RAT), cujas alíquotas vão até 3%, além das contribuições destinadas a 
terceiros como as contribuições do sistema S, podendo chegar a quase 30% de carga 
tributária no total", afirmam.  
 
Nas empresas com muitas filiais ou multinacionais, são comuns os casos de empregados 
que gastam mais de 50% do salário com custos de viagem, segundo as advogadas. Da 
mesma maneira, dizem ser comum que o Judiciário caracterize esses altos gastos como 
remuneração disfarçada. "Agora, há mais segurança jurídica para pagar diárias de viagem 
e afastar essa possibilidade."  
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De acordo com Andrea e Maria Eugênia, vários clientes da banca estão revisando suas 
políticas para identificar o que só é aplicado em decorrência da lei e poder ajustar tudo à 
nova realidade, a partir do dia 11 de novembro. "Já estamos também revendo contratos de 
trabalho que tratam de planos de opções de ações. Tudo com muito cuidado para não 
violar o direito adquirido."  
 
Uma das alternativas aos planos de compra de ações será a instituição de uma política de 
prêmios. Hoje, prêmio está sempre ligado à produtividade do empregado. "Com a reforma 
trabalhista, se o prêmio for pago por liberalidade do empregador, de forma não 
previamente acordada com o empregado, não integra remuneração para a incidência de 
contribuição previdenciária, mesmo sendo habitual", diz Cristiane I. Matsumoto, 
especialista do Pinheiro Neto Advogados 
 

 
 
Segundo a advogada, como a lei trabalhista altera a legislação previdenciária, agora pode-
se defender que prêmio não é salário. Por exemplo, um funcionário de uma fábrica de 
linha branca poderá receber uma geladeira por desempenho superior ao esperado. "A 
prática era muito comum na área varejista e aboliram isso por causa das condenações 
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judiciais que cobravam o pagamento de contribuições previdenciárias. Agora pode 
representar uma economia, algo para se pensar", afirma Cristiane.  
 
Outro ponto analisado é o que trata de planos de saúde e odontológicos. Recentemente, a 
Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu que 
planos de saúde diferenciados entre diretores e empregados configuram salário. Com a 
decisão, as empresas tiveram que fazer provisionamentos.  
 
A reforma trabalhista, porém, autoriza a diferenciação, não configurando salário. Portanto, 
sem encargos previdenciários. "Com isso, as empresas não terão mais que manter 
provisões em relação a esse benefício", diz Cristiane.  
 
Além dos planos de saúde, os Planos de Participação em Lucros e Resultados (PLR) 
também estão sendo revisados por empresas. Segundo o advogado Alessandro Mendes 
Cardoso, do escritório Rolim, Viotti & Leite Campos Advogados, atualmente a Receita 
Federal cobra contribuição previdenciária sobre PLR quando considera que foi pago em 
desacordo com os critérios da Lei nº 10.101, de 2000.  
 
Mas com a nova lei trabalhista, estabeleceu-se, por meio do artigo 611-A, a prevalência de 
convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho sobre a lei, nos casos de PLR, prêmios 
ou programas de incentivo. "Muitas empresas desestimuladas a ter planos sofisticados de 
PLR, pelo risco de autuação fiscal, agora estão revendo essa posição", afirma Cardoso.  
 
O advogado lembra que PLR não substitui verba salarial, mas é um incentivo para a 
retenção do trabalhador e para aumentar a produtividade da empresa. "Por isso, não 
prevejo uma diminuição de salários e aumento de PLR."  
 
Com todas as mudanças, segundo o advogado trabalhista José Eymard Loguercio, sócio 
do LBS Advogados e assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
Nacional, a arrecadação de contribuição previdenciária deve cair. "Assim como a base 
salarial para aposentadorias futuras", afirma. "A norma reforça o pagamento em 
modalidades diferentes de salário, como PLR, prêmios e comissões."  
 
As situações que dependem de negociação entre empregados e patrões deverão constar 
no contrato de trabalho, destaca o advogado trabalhista Claudio Sampaio Pinto, sócio do 
escritório Sampaio Pinto Advogados. "Assim que a nova lei entrar em vigor, as empresas 
poderão convocar os funcionários para fazer um aditivo contratual e mudar pontos do 
contrato vigente", afirma. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 05/09/2017) 
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Metade das mulheres perde emprego após licença-maternidade 
 
GILMARA SANTOS DE SÃO PAULO 
Metade das mulheres que tiram licença-maternidade não está mais no emprego um ano após o 
início do benefício. É o que mostra estudo da FGV EPGE (Escola Brasileira de Economia e 
Finanças da Fundação Getulio Vargas). "Fizemos uma trajetória do emprego entre as mulheres de 
25 a 35 anos que tiraram licença-maternidade entre 2009 e 2012 e constatamos que, um ano após 
o início da licença, 48% delas estavam fora do mercado de trabalho", diz a professora da FGV 
EPGE Cecilia Machado, autora de estudo sobre o tema com Valdemar Neto, aluno de doutorado 
da instituição. No total 247,5 mil mulheres tiraram licença-maternidade no período. Desse grupo, 
5% tiveram o desligamento do emprego no quinto mês após a licença, e 15%, no sexto. 
 

 

Após quatro meses de licença, as mães têm direito 
a um mês de estabilidade no emprego, o que pode 
explicar o baixo percentual de desligamento no 
quinto. Segundo a professora, até o quinto mês a 
iniciativa para a saída do emprego é da 
trabalhadora. A partir do sexto mês, o principal 
motivo é a dispensa sem justa causa por iniciativa 
do empregador. "Não significa que todas essas 
mulheres estão sendo demitidas devido à licença-
maternidade. Pode ter também um percentual de 
trabalhadoras que fizeram acordo para terem 
acesso à seguridade social, como o FGTS". 

 
Ela lembra que em muitos casos as mulheres não 
retornam às suas atividades porque não têm com 
quem deixar os filhos pequenos. O percentual 
próximo a 50% de mulheres que ficam sem 
emprego após a licença-maternidade se mantém 
estável quando se olha para dois e três anos do 
início do benefício. A pesquisa mostra ainda que a 
queda no emprego é menor para quem tem mais 
escolaridade. A taxa de desligamento após a 
licença para mulheres com mais que o ensino 
médio é de 35%. "Duas forças podem explicar isso. 
A primeira é que o investimento que a firma faz em 
trabalhadoras mais qualificadas é maior e a 
empresa não quer perder isso", diz Machado. 
Consequentemente, a mãe, com salário mais alto, 
consegue delegar os cuidados com a criança. 

  
 
 
 
 

(Fonte: Folha de SP – 05/09/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Horas extras  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou o pedido da Nutrifarma - Nutrição e Saúde Animal, 
do Paraná, que pretendia afastar a aplicação da Lei 12.619, de 2012, à condenação pelo 
pagamento de horas extras a um ex-motorista. O entendimento da 4ª Turma é o de que, ainda que 
a atividade preponderante da empresa não seja o transporte de cargas, o motorista se enquadra 
na categoria profissional diferenciada, regida por lei própria que prevê o controle obrigatório de 
jornada. O juízo da Vara do Trabalho de Assis Chateubriand (PR) deferiu ao motorista duas horas 
extras diárias a partir da entrada em vigor da Lei 12.619. Até então, os motoristas seguiam as 
regras gerais constantes da CLT referentes aos trabalhadores externos e não sujeitos ao controle 
de jornada. Com a decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR), a 
Nutrifarma tentou trazer o caso ao TST por meio de agravo de instrumento (AgR-AIRR-618/2014- 
0655-09), sustenta que a Lei 12.619 não se aplica ao contrato de emprego firmado com o motorista 
porque sua atividade preponderante não é o transporte de cargas, mas sim a fabricação de 
alimentação animal.  
 

Prazo para impugnação  
 
A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio de recurso repetitivo, que o 
prazo para o Ministério Público e a Defensoria Pública impugnarem decisão judicial só passa a 
contar na data em que o processo é recebido no órgão. Ao julgar a controvérsia, registrada como 
Tema 959 no sistema de repetitivos do STJ, os ministros definiram a seguinte tese: "O termo inicial 
da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da 
entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal 
tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado." A tese (REsp 1.349.935) vale também 
para a Defensoria Pública, devido às semelhanças institucionais e legais. No recurso especial 
analisado, a apelação interposta pelo Ministério Público foi considerada intempestiva porque o 
prazo recursal foi contado a partir da intimação em audiência. Segundo o ministro relator do 
recurso especial, Rogerio Schietti Cruz, o tratamento diferenciado ao MP e à DP garante o 
contraditório e o cumprimento dos objetivos constitucionais dessas instituições. O magistrado citou 
decisão do Supremo Tribunal Federal para sustentar que não se trata de um tratamento diferente 
para a acusação e a defesa, mas, sim, de uma distinção necessária entre a Justiça pública e a 
advocacia particular. 


