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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DAS 

EMPRESAS NO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE 

O Supremo Tribunal Federal, no dia 04 de agosto de 2020, no julgamento do 

Recurso Extraordinário 576.967 (Tema 72),  por maioria de votos, declarou a  

inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre 

o salário-maternidade, um benefício previdenciário previsto nos artigos 71 a 73 da 

Lei nº 8.213/91, pago pelo empregador durante os 120 dias em que a empregada 

permanece afastada  em licença maternidade.  

O salário maternidade é considerado salário-de-contribuição, nos termos da 

legislação previdenciária, art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, razão pela qual a União 

Federal tributa do empregador o recolhimento previdenciário. 

A tese jurídica que norteou o julgamento foi o argumento de que o salário-

maternidade não pode ser considerado como remuneração para fins de 

incidência da contribuição previdenciária visto que a empregada, no período de 

licença maternidade fica afastada do trabalho.  

O relator do recurso, Ministro Luís Roberto Barroso, concluiu pelo afastamento da 

incidência da contribuição previdenciária, uma vez que o salário-maternidade é 

um benefício previdenciário e não há contraprestação ao trabalho. Ainda, em 

que pese o art. 195, inciso II, da Constituição Federal permitir a criação de uma 

contribuição para custear a seguridade social, a inclusão do salário-maternidade 

como fonte de custeio deveria ter sido feita por meio de lei complementar e não 

por lei ordinária, como é a Lei 8.212/91.  



           
 

No entanto, o referido Ministro acrescentou em seu voto que o tempo de 

afastamento da mulher no período da licença maternidade não pode ser 

deduzido da contagem do seu tempo de serviço para fins de cômputo para a 

aposentadoria assim como ocorre como o auxílio  doença acidentário (art. 29, §5º, 

da Lei nº 8.213/91).  

O recurso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral em 

todos os processos individuais e coletivos, existentes ao tempo do julgamento  que 

o obriga todas as instâncias judiciais inferiores a aplicar o mesmo entendimento. A 

tese jurídica fixada foi a seguinte: 

“É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo 

do empregador sobre o salário maternidade.” 

A decisão do STF desonera o empregador do recolhimento da contribuição 

patronal sobre o salário-maternidade, mas uma observação deve ser feita, 

somente terá direito ao benefício as empresas que possuem ações judiciais e que 

estejam questionando judicialmente o referido encargo previdenciário.  

Assim, a partir do presente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, recomenda-

se as empresas associadas que estejam com empregada gestante e recolhendo o 

encargo previdenciário sobre a licença maternidade, caso ainda não fizeram, 

avaliem a possibilidade de ingresso imediato com pedido judicial para isentar-se 

do encargo tributário. Além disso, caso nos últimos cinco anos, tenha feito o 

pagamento do referido tributo, que ingresse judicialmente para obter a restituição 

dos valores pagos indevidamente. 
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