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Natureza das verbas trabalhistas

� Conceito de salário : o conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador 

ao empregado em função do contrato de trabalho

� Verbas de natureza salarial X verbas de natureza indenizatória



Recuperação INSS com base nas recentes decisões 
judicais

Verba
Há incidência da 

contribuição
Tribunal Julgado

1/3 Constitucional Não STF AgRg 727.958

Aviso Prévio Indenizado Não STJ AResp  231.361

Férias Indenizadas Pendente STF RE 593.068 (Repercussão Geral)

Adicional de Horas Extras Não / Pendente STF
AI 727.958 / RE 593.068 (Repercussão 

Geral)

Férias Gozadas Não STJ RESP 1.322.945

Primeiros 15 dias de 

afastamento
Não STJ RESP 793.796

Abaixo algumas verbas de grande impacto na apuração da contribuição e o 

posicionamento dos tribunais:



� FAP –multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000)

a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota

RAT

SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO - FAP

� RAT - prevista no inciso II do artigo 22 da Lei 8212/91 - consiste em percentual

que mede o risco da atividade econômica, com base no qual é cobrada a

contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau

de incidência de incapacidade laborativa (GIIL-RAT). A alíquota de contribuição

para o RAT será de 1% se a atividade é de risco mínimo; 2% se de risco médio

e de 3% se de risco grave, incidentes sobre o total da remuneração paga,

devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados

empregados e trabalhadores avulsos

� Acidentes do trabalho e doenças do trabalho aumentam a ordem de

freqüência, gravidade, custo o que prejudica o respectivo desempenho dentro

da sua Subclasse da CNAE
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