
 
 

 

 

4- REPETITIVO DEFINIRÁ SE INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13º PROPORCIONAL AO AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO 
 
Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir 
se "é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a empregado a título de 13º 
salário proporcional referente ao aviso prévio indenizado". 
 
Foram selecionados quatro recursos como representativos da controvérsia, cadastrada como Tema 1.170: os 
Recursos Especiais 1.974.197, 2.000.020, 2.003.967 e 2.006.644. A relatoria é do desembargador convocado 
Manoel Erhardt. 
 
O colegiado determinou a suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos 
objetos coincidam com a matéria afetada, segundo o disposto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo 
Civil. 
 
Fazenda Nacional sustenta caráter remuneratório da verba 
Um dos recursos afetados foi interposto pela Fazenda Nacional contra decisão do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1) que afastou a incidência da contribuição sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio 
indenizado e concedeu o direito à compensação de indébito a uma empresa atacadista de produtos 
alimentícios. 
 
Para a Fazenda, a incidência da contribuição previdenciária nesse caso se deve à natureza remuneratória da 
verba, como previsto nos artigos 22 e 28 da Lei 8.212/1991. 
 
O desembargador Manoel Erhardt destacou que, em razão da característica multitudinária da questão jurídica 
em debate, a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ propôs que fosse avaliada a sua 
afetação ao rito dos repetitivos, em conjunto com outros três recursos representativos da controvérsia. 
 
Recursos repetitivos geram economia de tempo e segurança jurídica 
O Código de Processo Civil regula, no artigo 1.036 e seguintes, o julgamento por amostragem, mediante a 
seleção de recursos especiais que tenham controvérsias idênticas. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-
lo para julgamento sob o rito dos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos 
tribunais brasileiros. 
 
A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e 
segurança jurídica. No site do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como saber a abrangência 
das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos julgamentos, entre outras informações. 
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Leia o acórdão de afetação do REsp 1.974.197. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): 
REsp 1974197 
REsp 2000020 
REsp 2003967 
REsp 2006644 
 
Acesso em: 
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/26102022-Repetitivo-definira-se-
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