
 

Brasília, 1º de setembro de 2020. 

 

Breves comentários sobre o julgamento no STF do RE 

1.072.485/PR-RG – incidência de contribuição social sobre 

férias gozadas 

Em resposta aos diversos questionamentos encaminhados por diversas 

entidades de classe representadas por esse Escritório, passamos a comentar 

sobre notícias recentemente veiculadas na mídia, a propósito de uma possível 

mudança na jurisprudência do STF, acerca da (não-) incidência de contribuição 

previdenciária sobre o adicional de férias percebido pelos servidores públicos.    

O referido julgamento deu-se nos autos do RE 1.072.485/PR-RG.  

Embora o acórdão não tenha sido publicado, alguns votos encontram-se 

disponíveis no portal do STF e revelam que o RE 1.072.485/PR-RG refere-se ao 

Tema nº 985, afetado sob a sistemática da repercussão geral. 

Por meio do Tema nº 985, o STF reconheceu existir repercussão geral da 

questão atinente à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas 

ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. 

Percebe-se, facilmente, que o processo versa sobre o regime celetista 

(RGPS), mais especificamente sobre a tributação dos empregadores. 

É o que se depreende das passagens abaixo: 

Trechos do voto do Min. Alexandre de Moraes 

In casu , o processo foi admitido como representativo de controvérsia, o que 

resultou no Tema 985 da repercussão geral, que versa sobre a: Natureza 

jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins 

de incidência da contribuição previdenciária patronal. 

Com o propósito de solucionar a definitivamente a controvérsia, em 23/2 

/2018, nos presentes autos, de relatoria do Ilustre Min. MARCO AURÉLIO, 

reconheceu-se a repercussão geral, especificamente quanto à natureza 

jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de 

incidência da contribuição previdenciária patronal. 



 

Por todo o exposto, acompanho o Eminente Ministro Relator, para dar 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário interposto pela União, 

declarando a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o 

terço constitucional relativo a férias gozadas.  

Trechos do voto do Min. Marco Aurélio 

Dos precedentes evocados, surgem dois pressupostos para a incidência da 

contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados: a natureza 

remuneratória e a habitualidade da verba. 

Provejo parcialmente o recurso extraordinário interposto pela União, 

assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores 

pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias 

gozadas. 

Conclusões: 

Não obstante o RE 1.072.485/PR-RG trate da incidência de 

contribuição previdenciária sobre férias gozadas, não guarda similitude 

fático-jurídica com o precedente que vem sendo aplicado nos processos 

patrocinados por esse Escritório (RE 593068/SC-RG). Enquanto este último 

cuida da tributação de servidores públicos, o primeiro refere-se à cobrança de 

empregadores regidos pelo RGPS. 

Não houve superação da tese firmada no Tema nº 163 (RE 593068/SC-

RG), cuja redação segue abaixo: 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de 

insalubridade. 

Colocamo-nos desde já à disposição para eventuais esclarecimentos 

adicionais e renovamos os votos de elevada estima. 

 

Rodrigo de Victor 

De Victor Advocacia 

 

 


