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Muitos de vocês já devem estar sabendo que o STF
(Supremo Tribunal Federal) se pronunciou sobre esse
assunto acerca do salário-maternidade. A cota patronal já é
considerada inconstitucional pela maioria do plenário.

E o motivo é que o STF considera que a parcela não é
contraprestação ao trabalho e, portanto, não pode compor
a base de cálculo. Ou seja, não se trata do desconto da
segurada (funcionária), mas sim ao que se refere à parte da
empresa (empregadora). Vamos entender melhor essa
situação na qual o STF declarou que não incide INSS sobre
salário-maternidade?
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 (https://blog.nith.com.br/)
Início (https://blog.nith.com.br)

Publique seu artigo no blog

(https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-

blog/)

Categorias (https://blog.nith.com.br)

Cursos Online

(http://www.nithtreinamentos.com.br)



 (https://facebook.com/nithtreinamentos)
 (https://instagram.com/nithtreinamentos)
 (https://www.linkedin.com/company/nith)
 (https://youtube.com/nithtreinamentos)



https://nith.com.br/trabalhista/evento/workshop-dp-e-esocial-iniciantes/?utm_source=blog&utm_medium=banner-lateral&utm_campaign=dpesocialdozero-po1308
https://blog.nith.com.br/category/calculos-trabalhistas/
https://blog.nith.com.br/?p=20076#respond
https://blog.nith.com.br/author/angelica/
https://blog.nith.com.br/senadores-aprovam-auxilio-atletas/
https://blog.nith.com.br/
https://blog.nith.com.br/
https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-blog/
https://blog.nith.com.br/
http://www.nithtreinamentos.com.br/
https://facebook.com/nithtreinamentos
https://instagram.com/nithtreinamentos
https://www.linkedin.com/company/nith
https://youtube.com/nithtreinamentos


/

 Salário-maternidade: �m dos cálculos da contribuição
previdenciária patronal

Entenda, primeiramente, que o STF não julga qualquer
demanda. O Supremo Tribunal Federal somente irá julgar
causas relevantes, como essa questão que estamos citando
envolvendo a contribuição patronal sobre o salário-
maternidade.

(https://nith.com.br/consultoria-dp-esocial?
utm_source=blog&utm_medium=banner-artigo-

meio&utm_term=consultoriadpesocial)

Que é um tema que tem repercussão geral, ou seja, atinge
toda a sociedade do nosso país. Tanto é que foi um assunto
relacionado no Recurso Extraordinário e julgado pelo
plenário do STF, o que signi�ca que os 11 ministros se
manifestaram.

Ainda é importante ressaltar que essa decisão do STF,
embora tenha sido dada a um caso concreto de um
Hospital, em Curitiba, passa a nortear também todos os
demais casos semelhantes que forem julgados por
instâncias inferiores.
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Vamos pontuar, inclusive, que no Recurso Extraordinário o
Hospital curitibano alegou que o benefício não poderia ser
considerado remuneração, porque a funcionária não estava
trabalhando.

Diante disso, o relator considerou que, de fato, os dois
critérios essenciais não são preenchidos pelo salário-
maternidade: não é ganho habitual e não há
contraprestação por trabalho.

A partir dessa decisão, o empregador (patronal) deixa de
incluir o salário-maternidade para �ns de cálculos da
contribuição previdenciária patronal. Já a retenção do
segurado permanece mantida, porque ela não foi o objeto
de discussão.

Salário-maternidade: sem incidência de INSS, quais os
impactos na economia?

0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/ENTEN
COMO-FAZER-DEVOLUCAO-DO-
BENEFICIO-DO-AUXILIO-
EMERGENCIAL/#RESPOND)

do-auxilio-
emergenci
al/)

Passo a passo para
dimensionamento da CIPA
(https://blog.nith.com.br/p
asso-passo-para-
dimensionamento-da-
cipa/)
12 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/PASSO
PASSO-PARA-DIMENSIONAMENTO-
DA-CIPA/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/passo-
passo-
para-
dimension
amento-
da-cipa/)

Conheça as rotinas do
Departamento Pessoal
(https://blog.nith.com.br/c
onheca-as-rotinas-do-dp/)
11 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/CONH
AS-ROTINAS-DO-DP/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/conhec
a-as-
rotinas-do-
dp/)

Auxílio emergencial:
Governo estuda
prorrogação até março
(https://blog.nith.com.br/a
uxilio-emergencial-
governo-estuda-
prorrogacao-ate-marco/)
11 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/AUXILI
EMERGENCIAL-GOVERNO-ESTUDA-
PRORROGACAO-ATE-
MARCO/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/auxilio-
emergenci
al-
governo-
estuda-
prorrogaca
o-ate-
marco/)

Novo DARF 5804: como
não ser multado na EFD-
REINF
(https://blog.nith.com.br/n
ovo-darf-5804-como-nao-
ser-multado-na-efd-reinf/)
10 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/NOVO
DARF-5804-COMO-NAO-SER-
MULTADO-NA-EFD-
REINF/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/novo-
darf-5804-
como-nao-
ser-
multado-
na-efd-
reinf/)

Jornada 12×36: não
cometa erros!
(https://blog.nith.com.br/j

ornada 12 36 nao

(https://blo
g.nith.com.



https://blog.nith.com.br/entenda-como-fazer-devolucao-do-beneficio-do-auxilio-emergencial/#respond
https://blog.nith.com.br/entenda-como-fazer-devolucao-do-beneficio-do-auxilio-emergencial/
https://blog.nith.com.br/passo-passo-para-dimensionamento-da-cipa/
https://blog.nith.com.br/passo-passo-para-dimensionamento-da-cipa/#respond
https://blog.nith.com.br/passo-passo-para-dimensionamento-da-cipa/
https://blog.nith.com.br/conheca-as-rotinas-do-dp/
https://blog.nith.com.br/conheca-as-rotinas-do-dp/#respond
https://blog.nith.com.br/conheca-as-rotinas-do-dp/
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-governo-estuda-prorrogacao-ate-marco/
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-governo-estuda-prorrogacao-ate-marco/#respond
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-governo-estuda-prorrogacao-ate-marco/
https://blog.nith.com.br/novo-darf-5804-como-nao-ser-multado-na-efd-reinf/
https://blog.nith.com.br/novo-darf-5804-como-nao-ser-multado-na-efd-reinf/#respond
https://blog.nith.com.br/novo-darf-5804-como-nao-ser-multado-na-efd-reinf/
https://blog.nith.com.br/jornada-12x36-nao-cometa-erros/
https://blog.nith.com.br/jornada-12x36-nao-cometa-erros/


/

Um dos principais impactos �nanceiros será nas contas da
União, porque ela trabalha com orçamento pré-de�nido e
estava prevendo receber todos esses valores referentes ao
INSS sobre salário-maternidade.

Calcula-se, a princípio, que o impacto será de,
aproximadamente, R$ 1,3 bilhão nos cofres públicos por
ano.  E existe a possibilidade de ressarcimento dos últimos
cinco anos.

Isso porque, ao decidir que o cálculo do INSS sobre o
salário-maternidade é inconstitucional o STF também
a�rma que esse pagamento é indevido desde sempre!  

Portanto, o empregador (empresa) pode, sim, ter direito de
pedir e volta todos os valores que pagou a mais, ou seja, o
ressarcimento referente aos últimos cinco anos, o que
poderia gerar impacto negativo nos cofres públicos no valor
de R$ 6,5 bilhões!!

Diante do risco de um prejuízo tão alto como este, a União
pode – e, provavelmente, é o que fará – pedir a “Modulação
dos Efeitos” que nada mais é do que pedir ao STF para que
se pronuncie sobre a partir de quando valerá a decisão.

Mas para que a “Modulação dos Efeitos” possa ser solicitada
pela União é preciso aguardar a publicação do Acórdão (que
é o resumo de tudo o que foi decidido pelo STF acerca dos
cálculos de INSS sobre salário-maternidade).

Com o Acórdão publicado, a União pode ingressar na Justiça
apresentando Embargo de Declaração e um dos tipos desse
embargo é, justamente, a “Modulação dos Efeitos”.
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COMPARTILHE ESSE POST

Na qual, obviamente, a União irá pedir para que a decisão
do STF passe a valer somente a partir de agora e não tenha
efeitos retroativos evitando, assim, que haja a devolução de
dinheiro e o comprometimento de todo o orçamento da
União.

Continue atento, porque aqui, no nosso blog, você encontra
os mais diversos assuntos ligados à área trabalhista,
contábil, de Recursos Humanos e de Saúde e Segurança do
Trabalho.

E para você ter mais informações detalhadas sobre a
contribuição patronal sobre salário-maternidade basta
conferir a Live sobre esse assunto clicando aqui
(https://www.youtube.com/watch?v=4IARsQXfJpQ).
Aproveite também e acesse o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e veja todos os
cursos online que já temos disponíveis!

E se você não quer perder nenhuma novidade da área,
�que ligado também nas nossas redes sociais, pois sempre
trazemos informações recentes sobre o que está
acontecendo neste período de calamidade pública no nosso
país. Siga-nos no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se
inscreva no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPC
ZpDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 
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