
 

Custeio - Folha de pagamento 

TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

Em face da publicação da Portaria SEPRT nº 3.659/2020 - DOU de 11.02.2020, este procedimento 

está em atualização. Principais alterações: Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da 

Previdência Social.  

Custeio - Folha de pagamento  

Resumo: Este procedimento trata do teto do salário-de-contribuição e a tabela de contribuição 

previdenciária e modelo de folha de pagamento com instruções para preenchimento da GPS e do 

Darf.  

1. Introdução 

Os valores dos salários-de-contribuição e das respectivas alíquotas de desconto previdenciário, para 

os fatos geradores que ocorrerem entre as competências janeiro a dezembro/2020, foram 

determinados pela Portaria SEPRT nº 914/2020 .  

Importante  

A Medida Provisória nº 919/2020 , publicada no DOU de 31.01.2020, alterou para R$ 1.045,00 o 

valor do salário mínimo vigente a partir de 1º.02.2020. Por esta razão, as tabelas de contribuições 

previdenciárias dos empregados, domésticos e trabalhadores avulsos, anteriormente transcritas, 

sofrerão alterações válidas a partir de 1º.02.2020. Contudo, até o momento, a Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho (SEPRT), não divulgou os novos valores de contribuições previdenciárias 

decorrentes do citado reajuste do salário-mínimo. Assim que for publicada a nova tabela, 

voltaremos ao assunto. 

2. Salário-de-contribuição - Teto 

O limite máximo do salário-de-contribuição, para os fatos geradores ocorridos entre as 

competências janeiro a dezembro/2020, é de R$ 6.101,06. Observar que as contribuições da 

empresa, inclusive a rural, não estão sujeitas ao limite de incidência.  

3. Tabelas 

3.1 Segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso 

A contribuição dos referidos segurados, limitada ao teto de R$ 6.101,06, observa a tabela do 

subtópico 3.1.1, calculada de forma não cumulativa ( Regulamento da Previdência Social ( RPS ), 

art. 198 , aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 ).  
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3.1.1 Pagamento relativo aos fatos geradores entre as competências janeiro a fevereiro/2020 

Importante  

Até a competência fevereiro/2020, são 3 alíquotas aplicadas de FORMA NÃO CUMULATIVA, 

sobre o total da remuneração, conforme valores a seguir:  

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)  

   

ALÍQUOTA PARA FINS DE 

RECOLHIMENTO AO INSS    

até 1.830,29  8%  

de 1.830,30 até 3.050,52  9%  

de 3.050,53 até 6.101,06  11%  

3.1.2 Pagamento relativo aos fatos geradores a partir da competência março/2020 

A partir da competência março/2020, com a reforma previdenciária, as alíquotas serão aplicadas de 

FORMA PROGRESSIVA (Emenda Constitucional nº 103/2019 , art. 28 , § 1º), incidindo cada 

alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites, e não mais sobre o salário 

total, observando os seguintes valores:  

SALÁRIO-DE-

CONTRIBUIÇÃO (R$)  

ALÍQUOTA PARA FINS DE 

RECOLHIMENTO AO INSS    

até 1.039,00  7,5%  

de 1.039,01 até 2.089,60  9%  

de 2.089,61 até 3.134,40    12%  

de 3.134,41 até 6.101,06    14%  

 

Notas  

(1) Embora o art. 7º da Portaria SEPRT nº 914/2020 determine que as contribuições na forma das 

referidas tabelas (Anexos II e III, respectivamente, da mesma Portaria), serão calculadas de 

FORMA NÃO CUMULATIVA, lembramos que a Emenda Constitucional nº 103/2019 estabeleceu 

que, a partir da competência março/2020, elas serão aplicadas de FORMA PROGRESSIVA. 

Portanto, a tabela do Anexo III (competência março/2020 em diante) não poderá ser aplicada de 

forma não cumulativa.  

(2) Veja exemplo de cálculo com a nova regra no sutópico 2.1 do procedimento Benefício - 

Novos valores da tabela de salários-de-contribuição e reajustes de benefícios  

(3) Com o advento do Decreto nº 6.722/2008 , foi acrescido o parágrafo único ao art. 198 do RPS , 

para estabelecer que a contribuição do segurado trabalhador rural contratado por produtor rural 

pessoa física, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 

meses dentro do período de 1 ano, é de 8% sobre o respectivo salário-de-contribuição.  

3.2 Contribuintes individuais 

A empresa que utilizar os serviços de contribuinte individual, seja ele autônomo ou empresário, fica 

obrigada a arrecadar a contribuição previdenciária deste segurado, mediante desconto a ser efetuado 

na remuneração correspondente aos serviços prestados, devendo recolher o valor arrecadado 

juntamente com as contribuições a seu cargo.  

Com a publicação da Lei nº 11.933/2009 , desde a competência outubro/2008, o prazo de 

recolhimento da mencionada contribuição passou para até o dia 20 do mês subsequente ao da 

competência e, caso não haja expediente bancário no dia 20, o recolhimento deve ser antecipado 

para o dia útil imediatamente anterior.  
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Em geral, considerando que o contribuinte individual que presta serviço a uma ou mais empresas 

pode deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição da empresa incidente sobre a 

remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado no respectivo mês, limitada essa dedução a 9% 

do seu salário-de-contribuição, a Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , art. 78 , inciso II, fixa em 

11% a alíquota a ser aplicada pela empresa contratante sobre o valor dos serviços prestados, para 

efeito de desconto da contribuição previdenciária do contribuinte individual.  

Desse modo, em geral, por ocasião do pagamento a ser efetuado ao contribuinte individual, a 

empresa tomadora do serviço deverá descontar do valor a ser pago, a título de contribuição 

previdenciária, a quantia equivalente à aplicação da alíquota de 11%, observado o limite máximo do 

salário-de-contribuição , e fornecer ao trabalhador o comprovante de pagamento de remuneração 

pelo serviço prestado, consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito a título de 

contribuição previdenciária, a sua identificação completa, inclusive com o número no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o número de inscrição do contribuinte individual no Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS) e o compromisso de que a remuneração paga será informada 

na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e a contribuição 

correspondente será recolhida.  

Nota  
A GFIP será substituída pelos eventos do eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), nos seguintes prazos: 

a) 1º grupo (entidades empresariais com faturamento acima de R$ 78.000.000,00 em 2016): 

- agosto/2018 - para efeitos previdenciários; 

- data a ser definida futuramente - para fins de FGTS (**); 

b) 2º grupo (entidades empresariais com faturamento até R$ 78.000.000,00 em 2016, exceto 

optantes pelo Simples Nacional): 

- abril/2019 - para efeitos previdenciários (empresas com faturamento acima de R$ 4.800.000,00 em 

2017) (*); 

- data a ser definida futuramente - para efeitos previdenciários (empresas não integrantes dos 3º e 4º 

grupos e as constituídas após 2017, independentemente do faturamento) (*); 

- data a ser definida futuramente - para fins de FGTS (**); 

c) 3º grupo (empresas optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física (exceto 

doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos) - data a ser definida futuramente (**); 

d) 4º grupo (órgãos públicos do âmbito federal e organizações internacionais) - data a ser definida 

futuramente (**); 

e) 5º grupo (entes públicos de âmbito estadual e Distrito Federal) - data a ser definida futuramente; 

f) 6º grupo (entes públicos de âmbito municipal, comissões polinacionais e consórcios públicos) - 

data a ser definida futuramente. 

(*) cronograma publicado em http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-

empresas. 

(**) A Circular Caixa nº 865/2019 determinou que, durante o período de adaptação à 

obrigatoriedade do eSocial, os empregadores de todos os grupos (1, 2, 3 e 4) poderão utilizar a GRF 

e a GRRF por prazo indeterminado, ou seja, não há data definida para o início da adoção da nova 

guia (GRFGTS). 

(Decreto nº 8.373/2014 , art. 2º , § 3º; Instrução Normativa RFB nº 1.787/2018 , arts. 4º e 13 , caput 

e § 1º; Circular Caixa nº 865/2019 ; Portaria SEPRT nº 1.419/2019 ) 

 

O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou concomitantemente 

exercer atividade como segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso, quando 

o total das remunerações recebidas no mês for superior ao limite máximo do salário-de-

contribuição, deverá, para efeito de controle do limite, informar o fato à empresa em que isto 

ocorrer, mediante a apresentação:  

 

a) dos comprovantes de pagamento, conforme descritos anteriormente, quando for o caso; ou  
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b) dos comprovantes de pagamento das remunerações como segurado empregado, inclusive o 

doméstico, relativos à competência anterior à da prestação de serviços, ou declaração, sob as penas 

da lei, de que é segurado empregado, inclusive o doméstico, consignando o valor sobre o qual é 

descontada a contribuição naquela atividade ou que a remuneração recebida atingiu o limite 

máximo do salário-de-contribuição, identificando o nome empresarial da empresa ou empresas, 

com o número do CNPJ, ou o empregador doméstico que efetuou ou efetuará o desconto sobre o 

valor por ele declarado, quando for o caso.  

 

Quando o total da remuneração mensal recebida pelo contribuinte individual por serviços prestados 

a uma ou mais empresas for inferior ao limite mínimo do salário-de-contribuição, o segurado deverá 

recolher diretamente a complementação da contribuição incidente sobre a diferença entre o limite 

mínimo do salário-de-contribuição e a remuneração total recebida ou a ele creditada, aplicando 

sobre a parcela complementar a alíquota de 20%.  

Exemplos  
 

a) serviço prestado por contribuinte individual (ex-segurado trabalhador autônomo) em 19.01.2020:  

- remuneração paga ao contribuinte individual: R$ 2.970,00;  

 - desconto a título de contribuição previdenciária a ser efetuado pela empresa contratante: 

R$ 326,70 (R$ 2.970,00 x 0,11);  

 

b) total da remuneração auferida no mês de janeiro/2020 por contribuinte individual (ex-segurado 

trabalhador autônomo) que prestou serviço a uma só empresa:  

- remuneração paga ao contribuinte individual: R$ 1.000,00;  

- desconto a título de contribuição previdenciária a ser efetuado pela empresa contratante: 

R$ 110,00 (R$ 1.000,00 x 0,11);  

- valor da contribuição complementar a ser recolhida diretamente pelo contribuinte 

individual na GPS: R$ 7,80 (R$ 1.039,00 - R$ 1.000,00) x 0,20;  

 

Observar que neste exemplo "b" o valor da remuneração auferida no mês pelo contribuinte 

individual foi inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, de R$ 1.039,00 (salário-mínimo 

(SM) mensal válido desde janeiro/2020), razão pela qual este ficou obrigado ao recolhimento da 

contribuição complementar calculada sobre a diferença entre o limite mínimo do salário-de-

contribuição e a remuneração auferida.  

Nota  
Desde 1º.01.2020, vigora o salário-mínimo de R$ 1.039,00 (Medida Provisória nº 916/2019 ).  

 

c) remuneração paga em 31.01.2020, a título de pro labore, a contribuinte individual (ex-segurados 

empresários): R$ 60.600,00, sendo que:  

 

- empresário "A" recebe R$ 20.200,00;  

 

- empresário "B" recebe R$ 20.200,00;  

 

- empresário "C" recebe R$ 20.200,00;  

 

- desconto a título de contribuição previdenciária a ser efetuado pela empresa sobre o valor do pro 

labore de cada um dos empresários: R$ 671,11 (R$ 6101,06 x 0,11).  

4. Retenção previdenciária - Cessão de mão de obra ou empreitada 

A Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , arts. 112 a 143 , observadas as alterações da Instrução 

Normativa RFB nº 1.867/2019 , estabelece os procedimentos a serem observados na retenção 

previdenciária sobre o valor da nota fiscal, fatura ou recibo decorrentes da prestação de serviços 
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através de cessão de mão de obra ou empreitada, nos casos que especifica, bem como aqueles 

relativos à arrecadação dos valores retidos.  

A mencionada Instrução Normativa prevê que a empresa contratante de serviços prestados mediante 

cessão de mão de obra ou empreitada, nos casos nela relacionados, deverá reter, em geral, 11% do 

valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo e recolher à Previdência Social a importância retida em 

documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada, 

até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de 

serviços, nos termos da Lei nº 11.933/2009 .  

Por força da Lei nº 10.666/2003 e da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , desde 1º.04.2003 o 

percentual de retenção anteriormente mencionado sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou 

recibo relativo a serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em 

regime de trabalho temporário, será acrescido de 4%, 3% ou 2%, perfazendo, portanto, 15%, 14% 

ou 13%, se a atividade exercida pelo segurado empregado na empresa contratante o expuser a riscos 

ocupacionais que permitam a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de 

contribuição, respectivamente.  

O Regulamento da Previdência Social ( RPS ), aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 , observadas as 

alterações posteriores, aborda o assunto nos arts. 219 a 224-A.  

Ressaltamos que as supracitadas regras de retenção e recolhimento sobre os serviços contratados ( 

RPS , aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 , arts. 219 a 224 ) não se aplicam à contratação de 

serviços por intermédio de cooperativa de trabalho.  

 

Notas  

(1) O Senado Federal suspendeu a execução do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 , o qual 

determina que as empresas tomadoras de serviço de cooperados intermediados por cooperativas de 

trabalho ficavam obrigadas a recolher a contribuição previdenciária correspondente à aplicação da 

alíquota de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.  

Ocorre que, em decisão prolatada, com a repercussão geral reconhecida, nos autos do Recurso 

Extraordinário (RE) nº 595.838, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 

inconstitucionalidade do mencionado inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 .  

Lembra-se que a Constituição Federal , em seu art. 52, X, determina que compete privativamente ao 

Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do STF.  

Dessa forma, em atendimento ao mandamento constitucional, o Senado Federal suspendeu a 

execução do mencionado inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 .  

4.1 Empresas em gozo da desoneração da folha de pagamento - Retenção previdenciária 

No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços relacionados no Anexos IV da 

Instrução Normativa RFB nº 1.436/2013 , com as alterações da Instrução Normativa RFB nº 

1.812/2018 , mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212/1991 , 

a empresa contratante deverá reter 3,5% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 

serviços emitida por empresas:  

 a) prestadoras de Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC);  

 b) de teleatendimento;  

 c) de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, inter-

municipal, intermunicipal em região metropolitana, interestadual e internacional enquadradas nas 

classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0;  

 d) de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 

da CNAE 2.0;  
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 e) de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 

2.0;  

 f) de construção civil enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0; e  

 g) de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da 

CNAE 2.0.  

 

Lembra-se que, conforme determina o art. 31 da Lei nº 8.212/1991 , a empresa contratante de 

serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, 

sujeitos à retenção previdenciária, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de 

prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida 

até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil 

imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.  

Observa-se, portanto, que, tratando-se de empresa prestadora dos mencionados serviços, a alíquota 

de retenção foi reduzida de 11% para 3,5%.  

 

Nota  

A Lei nº 12.546/2011 instituiu a desoneração da folha de pagamento, a qual abrange vários setores 

da economia e consiste na substituição da contribuição previdenciária patronal básica de 20% sobre 

a folha de pagamento pela contribuição mediante aplicação de alíquotas variáveis, conforme o caso, 

sobre o valor da receita bruta, nos termos legais.  

 

Veja matéria completa sob o título Desoneração da folha de pagamento .  

5. Folha de pagamento (*) - GPS - Preenchimento parcial 

Nos subtópicos a seguir, veja modelo de folha de pagamento (*) de empresa comercial atacadista de 

calçados (vinculação à CNAE 46.43-5 e ao Código de Pagamento 2100 - Empresas em geral - 

CNPJ, por exemplo, não abrangida pela desoneração da folha de pagamento - Lei nº 12.546/2011 , 

não optante pelo Simples Nacional, sem convênio de arrecadação direta para Terceiros e Código 

FPAS - 515), com o correspondente recolhimento na GPS, relativo à competência janeiro/2020, 

cujo pagamento das remunerações ocorreu em 31.01.2020.  

Importante  

(1) O modelo de folha de pagamento a seguir é apenas ilustrativo na parte relativa aos cálculos 

propriamente ditos, uma vez que não há na legislação atual um formulário oficial a ser utilizado. 

Ademais, por estar preenchido parcialmente, não esgota todas as informações complementares 

previstas na legislação em vigor. 

 

Por essas razões, a empresa deverá adotar seu próprio modelo, lembrando que deverá preenchê-lo 

de acordo com o conteúdo, critérios de cálculo e outras condições estabelecidas na legislação 

trabalhista, previdenciária, contábil e tributária em vigor, bem como mantê-lo disponível para 

exibição e prova perante uma eventual fiscalização por parte dos órgãos competentes. 

 

Assim, entre outras condições exigidas pela legislação, o art. 47 da Instrução Normativa RFB nº 

971/2009 estabelece que a empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras 

obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a elaborar folha de 

pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, de 

forma coletiva por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a 

correspondente totalização e resumo geral, nela constando: 

 

a) discriminados, o nome de cada segurado e respectivo cargo, função ou serviço prestado; 
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b) agrupados, por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual; 

 

c) identificados, os nomes das seguradas em gozo de salário-maternidade; 

 

d) destacadas, as parcelas integrantes e as não-integrantes da remuneração e os descontos legais; 

 

e) indicado, o número de cotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou 

trabalhador avulso. 

 

(2) A Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.867/2019 , 

alterou o § 1º-A do art. 47 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , para entre outras disposições, 

determinar que, durante a implementação progressiva do Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e da Escrituração Fiscal Digital de 

Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), conforme calendário fixado pela Portaria 

SEPRT nº 1.419/2019 : 

 

a) a obrigação da elaboração da folha de pagamento será cumprida na forma anteriormente 

mencionada e mediante o envio com sucesso dos eventos S-1200 e S-1210 do eSocial, quando o 

envio destes se tornar obrigatório; 

 

b) a obrigação de inscrição no RGPS dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais 

será cumprida na forma dos incisos I e II do art. 47 e mediante o envio com sucesso dos eventos S-

2200 e S-2300 do eSocial, quando o envio destes se tornar obrigatório; 

 

c) a obrigação acessória de informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em 

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 

Social (GFIP) emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de 

serviço e por obra de construção civil (dos dados cadastrais, fatos geradores, base de cálculo e os 

valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse da RFB e do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) ou do Conselho Curador do FGTS) deverá ser cumprida na 

forma do item VIII do art. 47 e mediante o envio com sucesso dos eventos S-1299, R-2099 e R-

3010, quando o envio destes se tornar obrigatório. 

 

(Decreto nº 8.373/2014 , art. 2º , § 3º; Instrução Normativa RFB nº 1.787/2018 , arts. 4º e 13 , na 

redação da Instrução Normativa RFB nº 1.853/2018 ; Instrução Normativa RFB nº 1.701/2017 , art. 

2º , § 1º-D) 

 

(3) Nos termos do art. 1º da Portaria SRP nº 58/2005 , ficou definido que a empresa que utiliza 

sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, 

escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e 

previdenciária, quando intimada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), deverá 

apresentar documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos 

digitais contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas, observadas as 

orientações e especificações contidas no Manual Normativo de Arquivos Digitais (Manad) aplicado 

à Fiscalização da Receita Federal do Brasil. 

 

Recorda-se que, atualmente, o Manad é aquele previsto pela Instrução Normativa SRP nº 12/2006 , 

que aprovou a versão 1.0.0.2 do citado Manual e o Sistema de Validação e Autenticação de 

Arquivos Digitais (SVA). Assim, é o Manad que define a forma de cumprimento da obrigação 

acessória, criada pelo art. 8º da Lei nº 10.666/2003 , discriminando sua aplicabilidade nas empresas 

sob o regime de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público cujas obrigações 

orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais estão elencadas na Lei nº 4.320/1964 e na Lei 

Complementar nº 101/2000 . Portanto, a empresa que utiliza a folha de pagamento gerada por 

sistema eletrônico deverá seguir as instruções anteriormente descritas. 

 

(4) A entrega da DCTFWeb é obrigatória em relação aos tributos com fatos geradores: 
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a) desde agosto/2018 - para as entidades integrantes do "Grupo 2 - Entidades Empresariais", do 

Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 , com faturamento no ano-calendário de 2016 

acima de R$ 78.000.000,00; 

 

b) desde abril/2019 - para as demais entidades integrantes do "Grupo 2 - Entidades Empresariais", 

do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 , com faturamento no ano de 2017 acima 

de R$ 4.800.00,00); 

 

c) em data a ser definida pela RFB - para os demais sujeitos passivos não enquadrados nas letras 

"a", "b" e "d"; 

 

d) em data a ser definida pela RFB - para os entes públicos, organizações internacionais e outras 

instituições extraterritoriais. 

 

(Instrução Normativa RFB nº 1.787/2018 , art. 13 ) 

 

5.1 Modelo de folha de pagamento 

 
(1) O teto do salário-de-contribuição para os fatos geradores que ocorrerem entre as competências 

janeiro a dezembro/2020 corresponde a R$ 6.101,06.  

 

Nota  
Desde 1º.01.2020, vigora o salário-mínimo de R$ 1.039,00 (Medida Provisória nº 916/2019 ).  

 

(2) Colocar nesta coluna o nº de dependentes considerados encargos de família, para fins de 

Imposto de Renda Retido na Fonte. A dedução por dependente corresponde, para o período de 

04/2015 em diante, a R$ 189,59.  

(3) Inserir nesta coluna o respectivo número de quotas de salário-família. A tabela vigente para as 

competências janeiro a dezembro/2020 é a seguinte:  

Remuneração Valor unitário da quota 

até R$ 1.425,56 R$ 48,62 

 

(4) O salário-maternidade é pago diretamente pela empresa à empregada gestante e, durante o 

período de licença-maternidade, o empregador é obrigado a efetuar o recolhimento da contribuição 
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incidente sobre o valor do benefício (Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , arts. 85 a 93 , na 

redação da Instrução Normativa RFB nº 1.867/2019 ).  

(5) Tabela progressiva mensal para desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte .  

Por meio da Medida Provisória nº 670/2015 , convertida na Lei nº 13.149/2015 , foram alteradas, 

entre outras providências, a tabela progressiva mensal para desconto do imposto de renda na fonte 

incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas, desde o mês de abril do ano-calendário de 2015, 

de acordo com a tabela seguir transcrita:  

Base de cálculo (R$)  Alíquota (%)  Parcela a deduzir do IR (R$) 

Até 1.903,98 - - 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

 

(6) Inserir o nº do CNPJ/CEI, conforme o caso.  

(7) Veja tópico 3.  

5.2 Contribuinte individual (ex-segurado empresário) 

A folha de pro labore paga aos contribuintes individuais (ex-segurados empresários) corresponde a 

R$ 60.600,00, sendo que:  

- empresário "A" recebe R$ 20.200,00;  

- empresário "B" recebe R$ 20.200,00;  

- empresário "C" recebe R$ 20.200,00.  

5.3 Contribuinte individual (ex-segurado trabalhador autônomo) 

A empresa pagou R$ 2.100,00 relativos a serviços prestados por um contribuinte individual (ex-

segurado trabalhador autônomo), aplicando, assim, a alíquota empresarial de 20% para 

recolhimento, ou seja, 20% de R$ 2.100,00 = R$ 420,00.  

Além da citada contribuição, a empresa também deve arrecadar a contribuição previdenciária do 

contribuinte individual a seu serviço, ou seja, 11% de R$ 2.100,00 = R$ 231,00.  

5.4 GPS - Preenchimento - Instruções 

Importante  

A partir do mês de competência em que a entrega da DCTFWeb se tornar obrigatória, as 

contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros deverão ser recolhidas, para cada grupo de 

obrigados, por meio de Darf único (gerado pelo sistema da DCTFWeb), em substituição à GPS. 

 

(Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , art. 486-D ) 

Levando-se em consideração os dados da folha de pagamento do subtópico 5.1, principalmente no 

que se refere ao desconto total da contribuição previdenciária dos empregados no valor de R$ 

1.674,23 e ao total do salário-família pago no valor de R$ 145,86, bem como o disposto nos 

subtópicos 5.2 e 5.3 deste trabalho, os campos da GPS são preenchidos de acordo com a Resolução 

INSS nº 657/1998 , observadas as alterações posteriores, a qual traz as instruções no verso do 

formulário Guia da Previdência Social (GPS), a seguir transcritas.  
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GPS - PREENCHIMENTO E INSTRUÇÕES  

Campo 1 - Nome ou razão social/fone/endereço  

Informar o nome do contribuinte ou sua razão social, número do telefone e respectivo endereço.  

Campo 2 - VENCIMENTO - (Uso exclusivo INSS): Preenchimento exclusivo pelo INSS.  

Campo 3 - CÓDIGO DE RECEITA: Informar o código de receita referente ao valor que está sendo 

recolhido (verificar Tabela de Código de Receita).  

 

Nota  
Embora no formulário da GPS, no Campo 3, conste a denominação "CÓDIGO DE 

PAGAMENTO", a Receita Federal do Brasil, por meio do Ato Declaratório Executivo Codac nº 

46/2013 , divulga a relação de códigos de receita para recolhimento das contribuições destinadas à 

Previdência Social e das destinadas a outras entidades e fundos, recolhidas por meio da GPS.  

 

No caso, apor 2100.  

Campo 4 - COMPETÊNCIA  

Informar a competência com 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano.  

Na hipótese, inserir 01/2020.  

No caso de contribuinte individual optante pelo recolhimento trimestral, registrar como 

competência o último mês do trimestre.  

Campo 5 - IDENTIFICADOR  

Registrar a identificação do contribuinte no CNPJ, CEI ou NIT/PIS/PASEP.  

Neste exemplo, inserir 99.999.999/0001-99.  

Campo 6 - VALOR DA CONTRIBUIÇÃO  

Registrar o valor da contribuição previdenciária a ser recolhida (parte empresa e parte segurado), 

efetuando-se as compensações em valores corrigidos e as deduções admitidas pela legislação em 

vigor, em valores originários.  

No caso, registrar R$ 20.930,16.  

Referido valor foi obtido pelas parcelas a + b + c + d + e - f = g, a seguir discriminadas:  

 

a) valor descontados dos empregados = R$ 1.674,23;  

 

b) 20% sobre a remuneração bruta paga aos empregados: 20% de R$ 20.839,00 = R$ 4.167,80;  

 

c) 20% sobre o total da remuneração paga aos contribuintes individuais (ex-segurados empresários 

e ex-segurado trabalhador autônomo): 20% de R$ 62.700,00 (R$ 60.600,00 + R$ 2.100,00) = R$ 

12.540,00;  

 

d) 11% do salário-de-contribuição de cada um dos 3 empresários e do trabalhador autônomo 

(observado o limite máximo do salário-de-contribuição: R$ 6.101,06):  

 

- empresário "A" - 11% de R$ 6.101,06       =           R$ 671,11;  
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- empresário "B" - 11% de R$ 6.101,06       =           R$ 671,11;  

 

- empresário "C" - 11% de R$ 6.101,06       =            R$ 671,11;  

 

- trabalhador autônomo - 11% de R$ 2.100,00 =        R$   231,00  

 

- total:                                                                           R$ 2.244,33;  

 

e) 2,1578% sobre a remuneração bruta paga aos empregados para contribuição relativa aos Riscos 

Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT), supondo-se que esta (2,00%) já esteja com a aplicação de um 

Fator Acidentário de Prevenção (FAP) hipotético de 1,0789 X 2,00 = 2,1578% (FAP ajustado) - (a 

empresa deverá verificar sua situação real de alíquota GIIL-RAT e valor do FAP, de acordo com a 

legislação): 2,1578% de R$ 20.839,00 = R$ 449,66;  

 

f) salário-família (compensação) = R$ 145,86;  

 

g) total do campo 6 da GPS = R$ 20.930,16 => (R$ 1.674,23 + R$ 4.167,80 + R$ 12.540,00 +R$ 

2.244,33 + R$ 449,66 - R$ 145,86).  

 

Vale destacar que, nos termos da Lei nº 10.666/2003 , art. 10 , ficou definido que a alíquota de 

contribuição de 1%, 2% ou 3%, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial 

ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos 

riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até 50%, ou aumentada, em até 100%, 

conforme o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade 

econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, 

gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de 

Previdência Social.  

Notas  
(1) O Decreto nº 6.042/2007 alterou o RPS , entre outros, acrescendo o art. 202-A, o qual por sua 

vez foi alterado pelo Decreto nº 6.957/2009 , para estabelecer modificações no tocante à aplicação, 

acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). 

Para fins da redução ou majoração em comento proceder-se-á à discriminação do desempenho da 

empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a partir da criação de um índice composto pelos 

índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos 

diferenciados. 

(2) Para maiores informações sobre o FAP veja procedimento "Previdenciário - Custeio - Riscos 

Ambientais do Trabalho (RAT)"  

(3) A Portaria SEPRT nº 1.079/2019 divulgou os índices de frequência, gravidade e custo, por 

atividade econômica, considerados para o cálculo do FAP do ano de 2019, com vigência para o ano 

de 2020, e dispôs sobre o processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados 

pelas empresas em face do índice FAP a elas atribuídos.  

(4) Observar que por força da Lei nº 12.546/2011 , observadas as alterações posteriores, foi 

instituída a desoneração da folha de pagamento, a qual abrange vários setores da economia e que 

consiste na substituição da contribuição previdenciária básica patronal de 20% sobre a folha de 

pagamento pela contribuição mediante aplicação de alíquotas variáveis, conforme o caso, sobre o 

valor da receita bruta, nos termos legais. 

 

Veja matéria completa sob o título Desoneração da folha de pagamento .  

Campo 7 - (Não preencher)  

Campo 8 - (Não preencher)  

Campo 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  
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Registrar o valor da contribuição a ser recolhida em função de dispositivos legais para outras 

Entidades: FNDE, Incra, Senai, Sesi, Senac, Sesc, Sebrae, DPC, FAER, Senar, Sest, Senat e 

Sescoop.  

No caso, registrar R$ 1.208,66.  

(5,8% de R$ 20.839,00 - total da folha de salários dos empregados)  

Campo 10 - ATM/MULTA/JUROS  

Registrar o somatório de atualização monetária, se houver, multa e juros de mora devidos em 

decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento, calculados sobre o somatório dos valores 

registrados nos campos 6 e 9.  

Campo 11 - TOTAL  

Registrar o somatório dos campos 6, 9 e 10.  

No caso, apor R$ 22.138,82  

(R$ 20.930,16 + R$ 1.208,66)  

Campo 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  

Destinado à autenticação, pelo agente arrecadador, do valor recolhido.  

 

 

MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL-

MPAS 

 

INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - 

INSS 

 

GUIA DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

- GPS 

3. CÓDIGO DE 

PAGAMENTO 
2100 

4. COMPETÊNCIA 01/2020 

5. 

IDENTIFICADOR 
99.999.999/0001-99 

1. NOME OU RAZÃO 

SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: 

 

XXX & YYY Ltda. 

 

Tel.: (0xx99) 9999-9999 

 

Rua Tal, 999 - Centro - Jundiaí - SP - 

6. VALOR DO 

INSS 
20.930,16 

7.    

8.    

2. VENCIMENTO 

 

(Uso exclusivo 

INSS) 

   

9. VAL OR DE 

OUTRAS 

ENTIDADES 

1.208,66 (**) 

ATENCÃO: É vedada a utilização de GPS para 

recolhimento de receita de valor inferior ao 

estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 

A receita que resultar valor inferior deverá ser 

adicionada à contribuição ou importância 

correspondente nos meses subseqüentes, até 

que o total seja igual ou superior ao valor 

10. ATM/MULTA 

E JUROS 
     (***) 

11. TOTAL 22.138,82 (****) 



mínimo fixado 

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 

Instruções para preenchimento no verso (*) 

 

(preencher em 2 vias - 1ª INSS e 2ª Contribuinte)  

(*) Veja a descrição dos campos 1 a 12 neste subtópico.  

(**) Sem convênio com o salário-educação. Veja demonstrativo a seguir:  

Cód. 

Terceiros 

Rubricas  Percentuais  

INSS 

%  

Terceiros 

%  

 Empresa 20,0  

 Seg. Acid. do Trabalho (o FAP ajustado deve 

ser calculado) 

2,0  

0001 Salário-Educação  2,5 

0002 Incra  0,2 

0016 Senac  1,0 

0032 Sesc  1,5 

0064 Sebrae  0,6 

0115    22,0 5,8 (1) 

 

(1) Desde a competência janeiro/1993.  

(***) Atualização monetária, multa e juros, devidos após o prazo legal de recolhimento.  

(****) Valor correto a pagar caso o recolhimento seja efetuado no prazo legal, que no caso é 

20.02.2020, ou dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário na referida data.  

6. Imposto de renda retido na fonte (IRRF) 

6.1 Cálculo 

Por meio da Medida Provisória nº 670/2015 , convertida na Lei nº 13.149/2015 , foram alteradas, 

entre outras providências, a tabela progressiva mensal para desconto do imposto de renda na fonte 

incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas, vigente desde o mês de abril do ano-calendário 

de 2015, de acordo com a tabela a seguir transcrita:  

Base de cálculo (R$)  Alíquota (%) Parcela a deduzir do IR (R$) 

Até 1.903,98 - - 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

 

Utilizando-se a tabela válida desde abril do ano-calendário de 2015, apuramos o IRRF de Luciano e 

Amílcar, da seguinte forma:  

a) Maria, salário de R$ 2.500,00, pago em 31.01.2020:  

Base de cálculo R$ 2.500,00 

(2 dependentes) - R$ 379,18 

(INSS: 9,00%) - R$   225,00  

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bmp%2B670%2B2015#fe%2Bmp%2B670%2B2015
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   R$ 1.895,82 

IRRF 

- isento    



Aprovado 

pela 

IN/SRF 

nº 81/96 

 

   

 
 

   

MINISTÉRIO DA 

FAZENDA 

 

SECRETARIA DA 

RECEITA 

FEDERAL 

 

Documento de 

Arrecadação de 

Receitas Federais 

 

DARF 

 

   

02 

 

   

PERÍODO DE 

APURAÇÃO 

 

   

Æ 

 

   

31.01.2020  

 

   

   

03 

 

   

NÚMERO DO 

CPF OU CGC 

 

   

Æ 

 

   

99.999.999/0001-99  

 

   

   

04 

 

   

CÓDIGO DA 

RECEITA 

 

   

Æ 

 

   

0561  

 

   

   

05 

 

   

NÚMERO DE 

REFERÊNCIA 

 

   
Æ 

 

   

   

01 

 

   

NOME/TELEFONE 

 

   

   

XXX & YYY Ltda. 

 

   

06 

 

   

DATA DE 

VENCIMENTO 

 

   
Æ 

 

   

20.02.2020  

 

   

   

Fone: 

(0xx99) 

999-

9999  

 

   

 
   

Veja no verso instruções para 

preenchimento 

 

   

07 

 

   

VALOR DO 

PRINCIPAL 

 

   

Æ 

 

   

1.781,94  

 

   

   

08 

 

   

VALOR DA 

MULTA 

 

   

Æ 

 

   

   

 

   

   

ATENÇÃO 

 

É vedado o recolhimento de 

tributos e contribuições 

administrados pela Secretaria da 

Receita Federal, cujo valor total 

seja inferior a R$ 10,00. 

Ocorrendo tal situação, adicione 

esse valor ao 

tributo/contribuição de mesmo 

código de períodos 

09 

 

   

VALOR DOS 

JUROS E/OU 

ENCARGOS 

DL - 1.025/69  

 

   

Æ 

 

   

   

 

   

10 

 

   

VALOR 

TOTAL 

 

   

Æ 

 

   

1.781,94  
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b) Luciana, salário de R$ 4.000,00, pago em 31.01.2020:  

Base de cálculo R$ 4.000,00 

(3 dependentes) - R$    568,77 

(INSS: 11,00%) - R$    440,00  

   R$ 2.991,23 

IRRF  

- 15% de R$ 2.991,23  = R$ 448,68 

- Parcela a deduzir - R$      354,80 

Total do IRRF = R$      93,88 

 

c) Amílcar, salário de R$ 10.350,00, pago em 31.01.2020:  

Base de cálculo R$ 10.350,00 

(2 dependentes) - R$    379,18 

(INSS: 11,00%) - R$    671,11  

   R$ 9.299,71 

IRRF 

- 27,5% de R$ 9.299,71 = R$ 2.557,42 

- Parcela a deduzir - R$     869,36  

Total do IRRF = R$   1.688,06 

 

6.2 Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) - Preenchimento 

O recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte é feito por meio do Darf, preenchido da 

seguinte forma:  

 

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF)  

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO  

   

CAMPO O QUE DEVE CONTER  

      

01  Nome e telefone do contribuinte.  

02  Data de ocorrência ou do encerramento do período base no formato DD/MM/AA. 

03  Número de Inscrição no CPF ou CGC.  

04  Código da receita que está sendo paga. Os códigos de tributos e contribuições administrados 

pela SRF podem ser obtidos na "Agenda Tributária", publicada mensalmente no Diário 

Oficial da União.  
   

05  Preencher com:  

   - Código da Unidade da SRF responsável pelo despacho aduaneiro, se relativo ao 

subseqüentes, até que o total 

seja igual ou superior a R$ 

10,00. 

 

   

11 

 

   

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 

2ª vias) 

 

   

   

      

                           



   recolhimento do imposto de Importação e IPI Vinculado à Importação;  

   - Número do lançamento, se relativo ao ITR  

   - Código do município produtor, se relativo ao IOF - ouro;  

   - Número da respectiva Inscrição, se relativo a débito inscrito em Dívida da União; 

   - Número de processo, se pagamento oriundo de processo fiscal de cobrança ou de 

parcelamento de débitos; 

   - Número de inscrição no Departamento Nacional de Telecomunicações, se relativo a taxa 

FISTEL;  

   - Número de inscrição do imóvel, se relativo a rendas do Serviço de Patrimônio da União.  

06  Data de vencimento da receita no formato DD/MM/AA. 

07  Valor principal da receita que está sendo paga.  

08  Valor da multa, quando devida.   

09 Valor dos juros de mora, ou encargos do DL - 1.025/69 (PFN), quando devidos.  

10  Soma dos campos 07 a 09.  

11  Autenticação do Agente Arrecadador.    

6.3 Prazos para recolhimento (rendimentos de trabalho) 

Veja comentários a respeito no "Calendário Mensal de Obrigações e Tabelas Práticas".  

7. FGTS 

7.1 Empresas 

As empresas devem depositar, mensalmente, até o dia 7 do mês subsequente ao da competência da 

remuneração, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% da remuneração paga 

ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam a 

CLT , arts. 457 e 458 , e a Gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090/1962 , com as 

modificações da Lei nº 4.749/1965 . Não sendo dia útil, antecipar o recolhimento (Lei nº 

8.036/1990 , art. 15 ).  

 

Nota  

A Lei nº 13.189/2015 , art. 9º , incluiu o valor da compensação pecuniária a ser paga no âmbito do 

Programa Seguro-Emprego (PSE) - antigo Programa de Proteção ao Emprego (PPE) - entre as 

verbas sujeitas ao depósito de 8% para o FGTS, previsto na Lei nº 8.036/1990 , art. 15.  

 

O depósito também é devido para os diretores não empregados, caso as empresas tenham optado 

por estender a estes o regime do FGTS (Lei nº 8.036/1990 , art. 16 ).  

Para fins de recolhimento do FGTS, lembramos que a entrega regular da GFIP é efetuada em meio 

eletrônico mediante utilização do Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Sefip) da Caixa Econômica Federal (Caixa), 

observadas as determinações do "Manual de Orientação ao Empregador Recolhimentos Mensais e 

Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais", disponibilizado no site da Caixa, e divulgado 

por meio da Circular Caixa nº 451/2008 e da Circular Caixa nº 694/2015 , observada a versão 9 do 

Manual de Orientação ao Empregador - Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das 

Contribuições Sociais, aprovado pela Circular Caixa nº 888/2020 ; da Instrução Normativa RFB nº 

1.922/2020 .  

Nota  
A GFIP será substituída pelos eventos do eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), nos seguintes prazos: 
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a) 1º grupo (entidades empresariais com faturamento acima de R$ 78.000.000,00 em 2016): 

- agosto/2018 - para efeitos previdenciários; 

- data a ser definida futuramente - para fins de FGTS (**); 

b) 2º grupo (entidades empresariais com faturamento até R$ 78.000.000,00 em 2016, exceto 

optantes pelo Simples Nacional): 

- abril/2019 - para efeitos previdenciários (empresas com faturamento acima de R$ 4.800.000,00 em 

2017) (*); 

- data a ser definida futuramente - para efeitos previdenciários (empresas não integrantes dos 3º e 4º 

grupos e as constituídas após 2017, independentemente do faturamento) (*); 

- data a ser definida futuramente - para fins de FGTS (**); 

c) 3º grupo (empresas optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física (exceto 

doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos) - data a ser definida futuramente (**); 

d) 4º grupo (órgãos públicos do âmbito federal e organizações internacionais) - data a ser definida 

futuramente (**); 

e) 5º grupo (entes públicos de âmbito estadual e Distrito Federal) - data a ser definida futuramente; 

f) 6º grupo (entes públicos de âmbito municipal, comissões polinacionais e consórcios públicos) - 

data a ser definida futuramente. 

(*) cronograma publicado em http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-

empresas. 

(**) A Circular Caixa nº 865/2019 determinou que, durante o período de adaptação à 

obrigatoriedade do eSocial, os empregadores de todos os grupos (1, 2, 3 e 4) poderão utilizar a GRF 

e a GRRF por prazo indeterminado, ou seja, não há data definida para o início da adoção da nova 

guia (GRFGTS). 

(Decreto nº 8.373/2014 , art. 2º , § 3º; Instrução Normativa RFB nº 1.787/2018 , arts. 4º e 13 , caput 

e § 1º; Circular Caixa nº 865/2019 ; Portaria SEPRT nº 1.419/2019 ) 

 

 

Nos termos da Lei nº 8.036/1990 , art. 18, na redação dada pela Lei nº 9.491/1997 , art. 31 , 

regulamentada pelo Decreto nº 2.430/1997 e Lei Complementar nº 110/2001 , ficou estabelecido 

que os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao mês imediatamente 

anterior, que ainda não houver sido recolhido, bem como a importância igual a 40%(despedida sem 

justa causa ou indireta) ou 20% (no caso de culpa recíproca ou força maior) do montante de todos 

os depósitos realizados na conta vinculada do FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, 

atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, devem ser depositados na conta 

vinculada do trabalhador no FGTS, por meio da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 

(GRRF).  

Nota  
A Medida Provisória nº 905/2019 , art. 24 e a Lei nº 13.932/2019 , art. 12 , determinam que a desde 

1º.01.2020, foi extinta a contribuição social de 10% devida em caso de despedida de empregado 

sem justa causa, sobre o montante de todos os depósitos devidos, referente ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), durante a vigência do contrato de trabalho, instituída por intermédio da 

Lei Complementar nº 110/2001 . 

 

Destacamos que, com exceção das supracitadas hipóteses de rescisão por dispensa sem justa causa, 

inclusive a indireta, e culpa recíproca ou força maior, bem como na extinção normal do contrato de 

trabalho a prazo determinado, o depósito do FGTS que for cabível nas demais formas de extinção 

contratual deve ser efetuado por meio da GFIP.  

 

Nota  
A partir das datas em que a entrega da declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) se tornar obrigatória para os 

contribuintes, as referências à GFIP devem ser entendidas como:  
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a) DCTFWeb, quando se tratar de instrumento de confissão de dívida ou de informações sobre os 

valores devidos de contribuições previdenciárias; e  

b) eventos pertinentes do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (eSocial) ou da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais 

(EFD-Reinf), quando se tratar das demais informações.  

A partir das mencionadas datas as referências ao manual da GFIP devem ser entendidas como 

referências ao manual da DCTFWeb, do eSocial ou da EFD-Reinf, conforme o caso.  

(Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , art. 46-A )  

Importante  

A lei nº 13.932/2019 , alterou o art. 17 da Lei nº 8.036/1990 para determinar que o Poder Executivo 

assegurará a prestação de serviços digitais aos trabalhadores que incluam a prestação de 

informações sobre seus créditos perante o FGTS e o acionamento imediato da inspeção do trabalho 

em caso de inadimplemento do empregador, de forma que seja possível acompanhar a evolução de 

eventuais cobranças administrativas e judiciais dos valores não recolhidos. 

 

O empregador ou o responsável fica obrigado a elaborar folha de pagamento e declarar os dados 

relacionados aos valores do FGTS e outras informações de interesse do Ministério da Economia, 

por meio de sistema de escrituração digital, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos em 

regulamento do Conselho Curador. (Lei nº 8.036/1990 , art. 17-A, caput, na redação da Lei nº 

13.932/2019 ) 

 

Lembra-se, ainda, que cabe à Caixa, quando solicitada, informar ao empregador, no prazo máximo 

de 5 dias úteis, os dados atualizados da conta para fins de cálculos rescisórios ( RFGTS , art. 10 ). 

 

Convém destacar, ainda, que por meio da Lei nº 9.964/2000 , art. 6º , foi estabelecida nova redação 

ao art. 22 da Lei nº 8.036/1990 , o qual passou a dispor: 

 

"Art. 22 - O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 

15, responderá pela incidência da Taxa Referencial - TR sobre a importância correspondente. 

 

§ 1º - Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. 

(cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções 

previstas no Decreto-Lei nº 368 , de 19 de dezembro de 1968. 

 

§ 2º - A incidência da TR de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-

se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS. 

 

§ 2º-A - A multa referida no § 1º deste artigo será cobrada nas condições que se seguem: 

 

I - 5% (cinco por cento), no mês de vencimento da obrigação; 

 

II - 10% (dez por cento), a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação. 

 

§ 3º - Para efeito de levantamento de débito para com o FGTS, o percentual de 8% (oito por cento) 

incidirá sobre o valor acrescido da TR até a data da respectiva operação." 

 

Nota  
Para fins de recolhimento do FGTS, devem ser observadas as disposições da Circular Caixa nº 

451/2008 e da Circular Caixa nº 694/2015 , observada a versão 9 do Manual de Orientação ao 

Empregador - Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais, 

aprovado pela Circular Caixa nº 888/2020 , da Instrução Normativa RFB nº 1.922/2020 . 
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(Lei nº 12.254/2010 ; Lei nº 10.666/2003 ; Lei nº 11.933/2009 ; Lei nº 11.941/2009 ; Lei nº 

12.470/2011 ; Lei nº 12.507/2011 ; Medida Provisória nº 651/2014 , convertida na Lei nº 

13.043/2014 ; Medida Provisória nº 670/2015 , convertida na Lei nº 13.149/2015 ; Lei 

Complementar nº 150/2015 , arts. 21 , 31 , 34 e 47 ; Decreto nº 6.957/2009 ; Instrução Normativa 

RFB nº 1.500/2014 ; Instrução Normativa RFB nº 971/2009 , art. 47 , art. 78 , II, arts. 85 a 93 , arts. 

112 a 143 , arts. 396 e 398 , com as alterações decorrentes da Instrução Normativa RFB nº 

1.867/2019 ; Circular Caixa nº 694/2015 ; Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017 ; Circular Caixa 

nº 888/2020 ; Instrução Normativa RFB nº 1.787/2018 ; Decreto nº 9.661/2019 ; Medida Provisória 

nº 889/2019 , art. 17-A; Portaria SEPRT nº 914/2020 )  
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