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Relatório Trabalhista
Nº 046 06/06/96

INSS - ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PARTIR DE MAIO/96

A Ordem de Serviço nº 138, de 20/05/96, DOU de 04/06/96, do INSS, atualizou, a partir de maio/96,  os
valores: tabela do INSS empregados, escala de salário-base, quota de salário-família, CND e multa variável.
Na íntegra:

Salário-de-contribuição, salário-base, quota de salário-família e outros valores, vigentes para o mês de maio de
1996.

Fundamentação: Portaria MPAS nº 3.242, 09/05/96.

O Diretor de Arrecadação e Fiscalização do INSS, no uso de suas atribuições, resolve:

1. Divulgar os valores para os salários-de-contribuição do segurado empregado e dos segurados autônomo,
facultativo e empregador contribuinte por escala de salário-base, da quota de salário-família, da  multa variável na
ocorrência de infração a qualquer dispositivo do ROCSS e da exigência de CND para alienação ou oneração de
bem imóvel incorporado ao ativo permanente (anexo I), vigentes para o mês de maio de 1996.

2. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LUIZ ALBERTO LAZINHO.

ANEXO I - TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E
TRABALHADOR AVULSO VIGENTE PARA O MÊS DE MAIO DE 1996.

Salário-de-Contribuição (R$) Alíquota (%)
até 287,27 8%

de 287,28 até 478,78 9%
de 478,79 até 957,56 11%

ESCALA DE SALÁRIO-BASE PARA OS SEGURADOS AUTÔNOMO, EMPRESÁRIO E FACULTATIVO VIGENTE
PARA O MÊS DE MAIO

CLASSE INTERSTÍCIO
(MESES)

SALÁRIO-BASE
(R$)

ALÍQUOTA
(%)

CONTRIBUIÇÃO
(R$)

1 12 112,00 10 11,20
2 12 191,51 10 19,15
3 12 287,27 10 28,73
4 12 383,02 20 76,60
5 24 478,78 20 95,75
6 36 574,54 20 114,90
7 36 670,29 20 134,06
8 60 766,05 20 153,20
9 60 861,80 20 172,36
10 - 957,56 20 191,51

QUOTA DE SALÁRIO-FAMILIA

REMUNERAÇÃO VALOR UNITÁRIO DA QUOTA



www.sato.adm.br 2

Até R$ 287,27 R$ 7,66
Acima de R$ 287,27 R$ 0,95

Contribuição do Empregador Doméstico: 12% da remuneração
Contribuição do Empregado Doméstico: 8, 9 ou 11%.

Infração a qualquer dispositivo do ROCSS - Decreto nº 612/92 - Artigo 107, Multa variável de R$ 563,27 a R$
56.326,83.

Exigência CND - Decreto nº 612/92 - Artigo 84 - para alienação / oneração de bem móvel incorporado ao ativo
permanente da empresa de valor superior a R$ 14.081,57.

Clube de Futebol Profissional - 5% da receita bruta, sem dedução e contribuições descontadas dos empregados ,
atletas ou não, e as relativas a Terceiros.

CONTRATO DE MÃO-DE-TEMPORÁRIA
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

De acordo com a  Portaria nº 2, de 29/05/96, DOU de 05/06/96, da Secretaria de Relações do Trabalho, o
contrato de mão-de-obra temporária, com relação ao mesmo empregado, tem o período limitado a três
meses, podendo ser prorrogado, mediante prévia autorização do órgão local do MTb, desde que o período
total não exceda a seis meses. A prorrogação deverá justificar: prestação de serviço destinada a atender
necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente que exceder de três meses; ou
manutenção das circunstâncias que geraram acréscimo extraordinário dos serviços e ensejaram a
realização de contrato de trabalho temporário. Na íntegra:

O Secretário de Relações do Trabalho, no uso de sua atribuições legais, resolve:

Art. 1º - O item 6 da Portariado DNMO nº 66, de 24/05/74, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ 6 - O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente, com relação a um
mesmo empregado, não poderá ultrapassar três meses, salvo se autorizado pelo órgão local do Ministério do
Trabalho - MTb e desde que o período total do trabalho temporário não exceda a seis meses.

6.1. A autorização pelo órgão local do MTb somente será concedida após análise das razões apresentadas pela
empresa tomadora ou cliente, que justificar a prorrogação com base em um dos seguintes pressupostos:

a) prestação de serviço destinada a atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular e
permanente que exceder de três meses; ou

b) manutenção das circunstâncias que geraram acréscimo extraordinário dos serviços e ensejaram a realização de
contrato de trabalho temporário.

6.2. No caso de dúvida, será o processo baixado em diligência para a verificação da existência dos pressupostos
que justifiquem a prorrogação do contrato de trabalho temporário.

Art. 2º - A dúvidas na aplicação desta Portaria serão dirimidas pela Secretaria de Relações do Trabalho.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado o item nº 07 da Portaria do DNMO nº
66/74.

PLÍNIO GUSTAVO ADRI SARTI.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA -
INCIDÊNCIA DO INSS - PARECER JURÍDICO

De acordo com o Parecer/CJ/nº 547/96, da Consultoria Jurídica, a partir de 29/12/94, não há mais incidência
de contribuição previdenciária sobre pagamentos a titulo de Participação nos Lucros ou Resultados da
Empresa, regulamentada pela MP nº 794/94. Na íntegra:

Despachos do Ministro em 03/05/96

No Parecer/CJ/nº 547/96, da Consultoria Jurídica, o Exmº. Senhor Ministro exarou o seguinte despacho: “Aprovo.
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PARECER CJ Nº 547/96

Exmº Senhor Ministro de Estado,

Estou de acordo com o parecer nº CJ/547 do Procurador Autárquico PAULO JOSÉ LEITE FARIAS,  Assessor
desta Consultoria, que concluiu pela não incidência de contribuição social sobre a verba decorrente de pagamento
de participação dos trabalhadores empregados em lucros e resultados da empresa, a partir da edição da Medida
Provisória nº 794, de 29/12/94.

Proponho a Vossa Excelência a aprovação deste parecer, em caráter normativo, nos termos dos artigos 11, II  e III
e 42, da Lei Complementar nº 73, de 10/02/93, para uniformidade de procedimentos administrativos.

Em, 03/05/96.

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
Consultor Jurídico.

Parecer/CJ/nº 547/96.
Senhor Consultor Jurídico:

EMENTA

O inciso XI do art. 7º da Constituição Federal de 1988, ao instituir o direito dos trabalhadores à participação nos
lucros, retirou de forma expressa a natureza salarial desses ganhos por meio de norma constitucional de eficácia
limitada sujeita a regulamentação. A partir da regulamentação patrocinada pela Medida Provisória nº 794, de
29/12/94, o dispositivo constitucional tornou-se efetivo. A Lei de Custeio vigente (Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º,
inciso j), tratando de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária (salário-de-contribuição), indica
a sua não-incidência sobre verba oriunda do pagamento de participação nos lucros ou resultados. Assim, a partir
de 29/12/94, data da vigência da Medida Provisória nº 794, não há incidência de contribuição previdenciária sobre
ganhos, provenientes de participação nos lucros e resultados.

I - INTRODUÇÃO

O inciso XI do art. 7º da Constituição da República vigente, ao instituir o direito dos trabalhadores à participação
nos lucros e na gestão da empresa, dispõe, in verbis:

“ Art. 7º ...
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na
gestão da empresa, conforme definido em lei. “

02. Assim, de forma expressa, a Lei Maior remete à lei ordinária, a fixação dos direitos dessa participação. A
norma constitucional em foco pode ser entendida, segundo a consagrada classificação de José Afonso da Silva,
como de eficácia limitada ou seja, aquela que depende “da emissão de uma normatividade futura, em que o
legislador ordinário, integrando-lhe a eficácia, mediante lei ordinária, lhes dê capacidade de execução em termos
de regulamentação daqueles interesses” (Aplicabilidade das normas constitucionais, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1968, pág. 150).

03. Nada obstante, e precisamente no que diz respeito à participação nos lucros, o dispositivo estabeleceu um
parâmetro em relação ao qual o legislador ordinário não tem nenhuma autoridade: o caráter não salarial. Nesse
sentido, a Constituição em seu art. 218, § 4º, ratifica esse entendimento ao dispor, verbis:

“ Art. 218 ....
§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País,
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que
assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da
produtividade de seu trabalho”. (grifo nosso).

04. Um dos aspectos mais inovadores do preceito de 1988 reside, precisamente, na descaracterização da
participação como componente da remuneração. De fato, estava aí um fator de inibição às iniciativas espontâneas
dos empresários em repartir lucros com os empregados. De tal forma era aderente a participação que, paga
algumas vezes, não só passava a integrar o contrato, transformando-se de liberalidade em obrigação, como
também a agravar as despesas com os encargos trabalhistas, inclusive para efeitos previdenciários, além de
outros.

05. A Lei de Custeio, vigente (Lei nº 8.212/91), em obediência ao preceito constitucional e a sua já referida
ineficácia imediata dispõe, em seu art. 28, § 9º, incisoj:

“ Art. 28 ...
§ ....
§ 9º - Não integram o salário-de-contribuição:
....
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou debitada de acordo com a lei específica”.
(grifo nosso).

06. Em face da relevância do tema, sumariamente apresentado, surgem as seguintes indagações:

a) os pagamentos feitos a títulos de participação nos lucros ou resultados sofrem incidência da contribuição
previdenciária ?
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b) o preceito constitucional mencionado para ter eficácia depende de regulamentação legal ?

II - MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO TRATAMENTO DA NATUREZA DA PARTICIPAÇÃO DO LUCRO
IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO.

07. Apesar da previsão para a participação dos trabalhadores nos lucros ter sido prevista desde a Constituição de
1946, até o advento da Constituição de 1988 sua implementação havia se mostrado dificultada pelo seu caráter
salarial, uma vez que as vantagens oferecidas pelo empregador ao empregado, desde que revestidas de
habitualidade, integram-se definitivamente à relação empregatíca.

08. A Constituição de 05/10/88 inclui entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais participação nos lucros,
ou resultados, desvinculada da remuneração (art. 7º, XI). No projeto da Comissão de Sistematização, não
aprovado pela Assembléia Constituinte, o dispositivo descritivo de um direito do trabalhador estava assim redigido:

“A participação nos lucros, desvinculada da remuneração, e na gestão da empresa, conforme definido em lei ou
em negociação coletiva. “

09. Nesse sentido, fica claro o condicionamento desse dispositivo à regulamentação legal, pois segundo
entendimento do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, o texto constitucional defere a prerrogativa do
estabelecimento desse direito ao legislador, verbis:

“ Se a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a participação dos trabalhadores no lucros, ou resultados das
empresas será devido conforme definido em lei (inciso XI, art. 7º), não pode essa vantagem ser instituída através
de sentença normativa” (TST, Acórdão nº 1.024, Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo, DJ de 23/09/94, pág.
25.460).

10. A Constituição, pois corrige orientação jurisprudencial, até então vigente, de atribuir natureza salarial aos
valores pagos pelo empregador a título de participação nos lucros. Louvável, sem dúvida, é a iniciativa do
constituinte, porque a incorporação compulsória desses pagamentos ao salário desestimulava o empregador a
conceder o benefício. Logo, as importâncias recebidas pelo empregado sob a rubrica “participação em lucros, ou
em resultados” não se incorporam aos salários dos empregados, por decisão constitucional que, em boa hora,
retificou a tendência jurisprudencial de considerá-las parcelas salariais integrantes da remuneração.

11. Em consonância com a mudança jurisprudencial propagada pela Constituição Federal, o Egrégio Tribunal
Superior do Trabalho, mediante a Resolução nº 33 de 04/05/94, resolveu cancelar o Enunciado nº 251 que indicava
ter natureza salarial para todos os efeitos legais a parcela de participação nos lucros da empresa.

III - A REGULAMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO LUCRO

12. Mediante sucessivas medidas provisórias, vem sendo regulamentado o dispositivo constitucional em análise. A
primeira das medidas provisórias a dispor sobre a participação dos trabalhadores no lucros ou resultados das
empresas (MP 794, de 29/12/94) dispunha, no art. 2º, que toda empresa deverá convencionar com seus
empregados, mediante negociação coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.

13. Tal norma legal, tornou efetivo dispositivo constitucional até então desprovido de executoriedade. Po meio
dessa norma provisória dependente de aprovação pelo órgão legislativo, pode-se estabelecer um marco para a
disciplina jurídica da natureza não-remuneratória da participação dos lucros.

14. Assim, em seu art. 3º a Medida Provisória nº 794 (29/12/94) dispõe, verbis:

“ Art. 3º - A participação de que trata o artigo 2º não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. “

15. Desse modo, a partir de 29/12/94, o disposto no art. 28, § 9º, inciso j da Lei de Custeio vigente (Lei nº 8212/91)
passa a ser efetivamente aplicado, excluindo-se do salário-de-contribuição a participação nos lucros ou resultados
da empresa.

16. Portanto, a partir da competência de janeiro/95, mês subsequente a não incidência da contribuição
previdenciária sobre ganhos oriundos de participação nos lucros ou resultados da empresa, não poderá haver mais
lançamento tributário-previdenciário oriundo de gasto laboral não remuneratório.

17. Observa-se que a visão do legislador sobre a maneira de implementação procedimental da participação dos
lucros sofreu mudança no decorrer das reedições das Medidas Provisórias sobre a matéria (MP nº 794, 860, 945,
955, 980, dentre outras). Inicialmente como já vimos, apresentou-se como objeto de negociação coletiva, o que,
evidentemente, implicava na participação do sindicato representativo da categoria profissional. Entretanto, ao
adotar a segunda medida provisória sobre a matéria (MP nº 860, de 27/01/95), alterou-se essa estipulação de
caráter coletivo, não mais se exigindo a presença do sindicato dos trabalhadores, e sim de uma comissão de
empregados por eles escolhidas. Essa redação foi mantida nas medidas provisórias subsequentes.

18. Portanto, o instrumento que regula a forma de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da
empresa é um acordo (seja qual for a denominação) estipulado entre a empresa e uma comissão escolhida pelos
trabalhadores, havendo tal ajuste de vontades as parcelas auferidas como participação de lucros não se sujeitam à
incidência da contribuição previdenciária.

IV - CONCLUSÃO
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19. A partir de 29/12/94, data da Medida Provisória nº 794 que regulamentou o disposto no art. 7º, inciso XI da Lei
Maior, não há mais incidência da contribuição previdenciária sobre os gastos auferidos por participação de lucros
ou resultados, portanto não há que se falar de fato gerador de contribuição previdenciária sobre o pagamento
dessa natureza a partir dessa data.

É o parecer, que submetemos a consideração de V. Sª.

Brasília, 25/04/96.

PAULO JOSÉ LEITE FARIAS
Assessor Jurídico.

INFORMAÇÃO

SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE MAIO DE 1996 - NOVA TABELA DE DESCONTOS DO INSS - ALTERAÇÃO
NAS ALÍQUOTAS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

A Medida Provisória nº 1.463, de 29/05/96, DOU de 30/05/96, reeditou e convalidou os atos praticados     pela MP
nº 1.415, de 29/04/96 (RT nº 036/96). Entre outros, fixou em R$ 112,00 o novo sdário mínimo nacional a partir de
maio/96. Na área da Previdência Social, a tabela de descontos do INSS de empregados, a partir de maio/96,  será
corrigida pelos mesmos índices que corrigem os benefícios da prestação continuada (SELIC); todos os
contribuintes individuais passam a contribuir 20% sobre o salário-de-contribuição, o que significa dizer que,  os
10% das primeiras 3 faixas passam para 20%; e a correção dos benefícios mantidos pela previdência, a partir de
maio/96, passam a ser com base no IGP-DI da FGV.

ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI ORGÂNICA - ALTERAÇÕES - MP Nº 1.425/96

A Medida Provisória nº 1.473, de 05/06/96, DOU de 07/06/96, reeditou e convalidou os atos praticados pela MP nº
1.425, de 09/05/96 (RT 044/96), que trata sobre as alterações da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência
Social), especialmente sobre: a comprovação de deficiência; prazos para aprovação do requerimento dos
benefícios; e concessão do benefício ao maior de 70 anos e ao inválido.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

A Portaria nº 10, de 24/05/96, DOU de 27/05/96, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, prorrogou por
mais 180 dias, a partir da publicação desta Portaria, para os Técnicos de Segurança do Trabalho, apresentem o
Certificado de Conclusão do Curso de Supervisor ou Técnico de Segurança do Trabalho ou do Certificado de
Registro de Supervisor ou Técnico de Segurança do Trabalho, acompanhado da Carteira de Identidade (RG),
como comprovação para habilitação ao exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho.

Para fazer a sua assinatura, entre no site www.sato.adm.br

O que acompanha na assinatura ?

• informativos editados duas vezes por semana (3ª e 6ª feiras);
• CD-Rom Trabalhista (guia prático DP/RH) devidamente atualizado;
• consultas trabalhistas por telefone e por e-mail (sem limite);
• acesso integral às páginas do site (restritas apenas aos assinantes);
• notícias de urgência ou lembretes importantes, por e-mail;
• requisição de qualquer legislação, pertinente a área, além dos arquivos disponibilizados no CD-Rom

Trabalhista;
• descontos especiais nos eventos realizados pela Sato Consultoria de Pessoal (cursos, palestras e treinamento

in company).

Todos os direitos reservados
Todo o conteúdo deste arquivo é de propriedade de V. T. Sato (Sato Consultoria). É destinado somente para uso pessoal e não-comercial. É

proibido modificar, licenciar, criar trabalhos derivados, transferir ou vender qualquer informação, sem autorização por escrito do autor. Permite-
se a reprodução, divulgação e distribuição, mantendo-se o texto original, desde que seja citado a fonte, mencionando o seguinte termo:

“fonte: sato consultoria - www.sato.adm.br”
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