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Há mais de 26 anos no mercado, a HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS, tem como missão, defender os interesses

do cliente e oferecer serviços jurídicos, com soluções seguras e eficazes, executados por profissionais altamente

qualificados e especializados, na área do direito empresarial.

Suas atividades estão embasadas na Advocacia e consultoria tributária empresarial, com especialização nas áreas

(Jurídico empresarial) de:

• Consultivo e Contencioso Tributário

• Tributário Previdenciário e Consultivo Trabalhista

• Assessoria e Consultoria Societária (Governança Corporativa, Proteção Patrimonial e Sucessão)

Seus sócios destacam-se por seu conhecimento de Direito Empresarial, com especialização em Direito Público,

especialmente nas áreas do Direitos Tributário e Administrativo, Planejamento Tributário e Societário, primando pelo

estudo científico, possuindo em seu currículo trabalhos publicados no Brasil e no exterior, além de cursos e palestras

jurídicas ministradas em todo o país.

Possuímos uma equipe de advogados e profissionais com ampla experiência na área jurídica, dinâmica e inovadora,

focados na busca e implementação de oportunidades que agregam valor aos nossos clientes, fornecendo apoio jurídico

e técnico, com vistas às antecipar às mudanças e tendências de mercado.

Breve histórico
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A HENARES ADVOGADOS, a em relação aos serviços de assessoria e consultoria relativos do Contencioso Tributário,
atua na defesa e representação dos interesses de contribuintes das mais diversas atividades e regiões, tanto na esfera
administrativa quanto judicial, no âmbito das Fazenda Estadual, Prefeituras, CARF, União Federal, RFB, PGFN, e
outros, com forte atuação principalmente nas seguintes áreas:

1 Administração de Passivos Tributários

3 Contencioso Judicial 

4 Obtenção e Emissão de CNDs em todas as Esferas

2 Contencioso Administrativo

5 Pareceres e Participação em Processos de “Due Diligence”

1. Contencioso Tributário
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Consultivo Tributário

1. Consultivo Tributário
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A HENARES ADVOGADOS, atua na área de Assessoria e Consultoria Tributária, com vistas a buscar oferecer aos

nossos clientes a segurança jurídica aplicável a cada atividade ou operação de maneira específica, analisando o

contexto e aspectos relevantes ao tema, bem como na busca e identificação de oportunidades de créditos,

buscando assim alcançar um “saving” tributário, seja na via administrativa ou judicial, e atuamos entre outros,

com os seguintes temas:

2.1 Assessoria e Consultoria Tributária

2.3

IRPJ e CSLL: 

✓ Depreciação Acelerada Incentivada – Agroindústria;

✓ Juros SELIC na recuperação de créditos Tributários;

✓ Crédito presumido de IPI;

✓ Dedução de JCP pagos extemporaneamente;

✓ Aproveitamento de ágio;

✓ Bônus de adimplência (CSLL).

2.2 Processos de “Due Diligence” Tributário

2. Consultivo e Contencioso Tributário – Temas e Atuações
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2.4

IRPJ, CSLL, PIS e COFINS:

➢ Exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS da Base de Cálculo;

➢ Sobre incentivos e benefícios fiscais (subvenção investimentos).

2.5

PIS e COFINS:

➢ Regime Monofásico

➢ Majoração na Importação de 1% (COFINS);

➢ Utilização de créditos insumos (essencialidade e operacional);

➢ Créditos sobre despesas financeiras;

➢ Não incidência sobre receitas financeiras;

➢ Ressarcimento de créditos em dinheiro (prazo e créditos exportação);

➢ Sobre remessa de royalties ao exterior (uso de marca);

➢ Exclusão do ICMS ST da base de Cálculo.

2.6 Autuações: Redução de multa qualificada e acima de 75%.
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2. Consultivo e Contencioso Tributário – Temas e Atuações



2.7

ICMS:

➢ Regimes especiais – Análise e oportunidades;

➢ Créditos DIFAL (cobrança antecipada);

➢ Ressarcimento ICMS ST (diferença de BC);

➢ Recuperação ICMS ST (BC inferior à presumida);

➢ Não incidência nas atividade de desenvolvimento e licenciamento de 

programas de computador customizáveis.

2.8 IOF e IRRF – Não tributação em operações mútuo (conta corrente)
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2. Consultivo e Contencioso Tributário – Temas e Atuações

2.9

IRPJ – Dedução do dobro das despesas realizadas no PAT do lucro tributável, para 

fins de apuração do IRPJ – Lucro Real (afastar o regramento do Decreto nº 

05/91).

2.10

IPI:

➢ Não incidência na revenda de produtos importados que não sofreram

industrialização;

➢ Não incidência nos impressos personalizados.

2.11 ISS – Não incidência na remessa de royalties para o exterior.



2.1. Assessoria e Consultoria Jurídica  Tributária

➢ Planejamento tributário – Estratégias de planejamento tributário, aplicáveis à estruturação e/ou 

reorganização de negócios, visando redução ou diferimento da carga tributária.

➢ Incentivos fiscais / governamental – assessoria fiscal na elaboração e pedidos de regimes especiais, 

orientação sobre a adequação dos documentos fiscais (Regimes especiais de ICMS, Inovação tecnológica, 

dentre outros benefícios fiscais).

➢ Levantamento de créditos tributários  - revisão da política e de critérios de manutenção dos créditos 

tributários e determinação dos valores a recuperar.

➢ Assessoria fiscal permanente – revisões e consultas na área tributária, interpretação e aplicação das normas 

de todos os tributos exigidos pela legislação brasileira, considerando as regras fiscais e contábeis.

➢ Revisão de procedimentos fiscais – revisão das bases de cálculo dos tributos para observar se os 

procedimentos que estão sendo adotados pelas empresas estão em consonância com a legislação aplicável.
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Tributário Previdenciário
e   Consultivo Trabalhista 

3. Tributário Previdenciário e Consultivo Trabalhista
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3. Tributário Previdenciário e Consultivo Trabalhista – Temas => OPORTUNIDADES
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u1
Descanso Semanal Remunerado – DSR (médias variáveis de férias, 13º salário e aviso prévio 

indenizado)

2Decadência e Desoneração nas Reclamações Trabalhistas

3
Enquadramento previdenciário no Risco Ambiental do Trabalho – RAT e no Fator Acidentário de Prevenção –

FAP por estabelecimento

4
Verbas Indenizatórias (terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e quinze dias que 

antecedem o auxílio doença)

5Cooperativas de Trabalho – recolhimento previdenciário sobre notas fiscais

6Inconstitucionalidade do INCRA e SEBRAE (CIDE)

7Agroindústrias - Exclusão do ICMS e ICMS ST

8Adicional de 2,5% sobre a cota patronal – Corretores de Seguros 

9Levantamento de Depósitos Recursais e Judiciais Trabalhistas



u12
Desconsideração de desconto em folha para a base de cálculo das Contribuições 

Previdenciárias 

15eSocial – diagnóstico, suporte na implementação e acompanhamento periódico

16EFD-Reinf – diagnóstico, suporte na implementação e acompanhamento periódico

17DCTF-Web – diagnóstico, suporte na implementação e acompanhamento periódico

3. Tributário Previdenciário e Consultivo Trabalhista – Temas => COMPLIANCE 
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u11Multa de 10% sobre o FGTS (Adicional sobre dispensa sem Justa Causa)

u10Contribuições Previdenciárias sobre Horas Extras e Salário Maternidade

14

13Tributação de Terceiros até o limite máximo de 20 salários Mínimos

Desoneração da Folha de Pagament6os – Revisão e Recuperação de Crédito



u20Consultoria Permanente

21Impugnação Administrativa do Fator Acidentário de Prevenção - FAP

22Impugnação Administrativa do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP

23
Adequação estratégica das atuais práticas da empresa à reforma trabalhista – otimização de 

processos e redução de custo

24Acompanhamento de fiscalização e respostas às notificações fiscais

3. Tributário Previdenciário e Consultivo Trabalhista – Temas => COMPLIANCE 
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19
Consultoria e Revisão Trabalhista e Previdenciária (práticas de folha de pagamento, benefícios, 

obrigações acessórias, saúde e segurança do trabalho, etc)

18Participação nos Lucros ou Resultados e Stock Options – elaboração, implementação e revisão



Tema pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, através da Orientação Jurisprudencial 394 combinado com a
Portaria PGFN Nº 502 de 10/05/2016.

Não pode ocorrer reflexo de Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre variáveis (horas extras, comissões e adicionais
noturnos) no cálculo das médias de férias, 13º. salário, aviso prévio e FGTS e, ipso facto, que:

A parametrização da folha de salários do contribuinte (base tributável das contribuições previdenciárias) pode ser ajustada aos termos da Lei 605/49, nos moldes
formulados pelo seu intérprete autêntico (TST), o qual, por meio da referida “OJ” reconheceu a redução do salário de contribuição a patamares que estejam
consonantes com a parametrização da folha de salários e que, portanto, excluam o efeito do bis in idem salarial na apuração das médias de 13º., férias, aviso
prévio e FGTS;

No âmbito tributário, onde se espraiam os efeitos da superposição normativa tributária, as contribuições previdenciárias devidas ao INSS incidentes sobre essas
parcelas (Lei 8.2121/91) afastadas pelo TST configuram erro no cálculo da determinação do montante do tributo, nos moldes do art. 165, II, do CTN, gerando ao
contribuinte direito de suspender a exigibilidade dos pagamentos vincendos, até e também como consectário imediato do próprio “ajuste de folha salarial futura” aos
termos da Lei e da decisão do TST;

Em relação aos últimos 5 anos prescricionais, pode o contribuinte recuperar os valores pagos a maior ao INSS, por conta de erro na apuração de base de cálculo
(valor majorado – bis in idem - da folha de salários) e no respectivo cálculo do montante do débito tributário, via compensação administrativa (GFIP).

1. Descanso Semanal Remunerado – DSR (Médias Variáveis)
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O processo principal encontra-se sobrestado desde 03/2019 para julgamento da ADC 62 pelo STF. A ação de constitucionalidade, por

sua vez, está em conclusão com o relator desde 07/2019. A OJ permanece válida, por ora



Tema pacificado na legislação previdenciária (Lei 8.212/91) em conjunto com Parecer Normativo COSIT 25 de 05
dezembro de 2013, além do Parecer PGFN/CAT Nº 716/2013 e Súmula 368 do TST.

------ Prestação do serviço  10 anos ------

X0 X10

Termino do 

contrato de

trabalho

Período  questionadoPeríodo perdido

Período perdido

Ação trabalhista

Ação trabalhista

------- 5 anos ----------------- 5 anos ----------

------- 7 anos ------------------ ---- 3 anos ----- 2 anos

Ganho da

Ação

Pagamento do INSS 

sobre o montante

reconhecido

X15

Quando uma empresa recolhe contribuição previdenciária
decorrente de decisão judicial em data posterior a 5 anos do
período (total ou parcial) que compreende a prestação do
serviço reconhecido pela Justiça do Trabalho, estará
realizando pagamento de crédito já decaído.

Neste caso, embora seja exigido pela Justiça do
Trabalho, referido recolhimento pode ser considerado
como pagamento indevido – passível, portanto, de
restituição ou compensação perante a RFB.

2. Decadência nas Reclamações Trabalhistas

Página 14



Tema pacificado por meio da Súmula 351/2008 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e pela Receita Federal do Brasil –
RFB por meio da Instrução Normativa 1.453/2014, combinado, ainda, com a Resolução Nº 1.327 de 24 de setembro de
2015 do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS e Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação -
COSIT/RFB nº 180, de 13.07.2015.

Súmula 351 STJ

A alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)
é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver
apenas um registro

Instrução Normativa 1.453/2014

Considera-se preponderante a
atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número
de segurados empregados e
trabalhadores avulsos

Resolução CNPS 1.327/2015 

O Fator Acidentário de Prevenção -
FAP da empresa com mais de 1 (um)
estabelecimento será calculado
para cada estabelecimento,
identificado pelo seu CNPJ
completo.

Solução de Consulta COSIT 
180/2015

(...) .Aplica-se, portanto,
obrigatoriamente o critério previsto
na Instrução Normativa RFB nº
971/2009, art. 72, § 1º, inciso II,
redação dada pela Instrução
Normativa RFB nº 1.453/2014.

3. Enquadramento Previdenciário por estabelecimento - RAT e FAP
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Tema pacificado por meio da Súmula 351/2008 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e pela Receita Federal do Brasil –
RFB por meio da Instrução Normativa 1.453/2014, combinado, ainda, com a Resolução Nº 1.327 de 24 de setembro de
2015 do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS e Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação -
COSIT/RFB nº 180, de 13.07.2015 – Cont.

Igualmente, a Portaria PGFN 502/2016, vincula a administração pública e dispensa “a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos” em
casos em que houver decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Portanto, o FAP, assim com o RAT (já possui entendimento consolidado pelo STJ e RFB), também deveria ser aplicado por
estabelecimento, desde 2010, início de sua vigência.

Porém, em relação ao FAP, isso só foi possível ou reconhecido a sua aplicabilidade por parte da RFB a partir de Janeiro de
2016, de forma que o período anterior deverá e poderá ser adequado (respeitando os prazos prescricionais).

3. Enquadramento Previdenciário por estabelecimento - RAT e FAP
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0,2% sobre a 

folha de salário

0,6% sobre a 

folha de salário

A Contribuição ao INCRA e ao SEBRAE são consideradas uma CIDE, de acordo com o

entendimento dominante da jurisprudência pátria, por óbvio que sua respectiva base de

cálculo deverá ser o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de

importação, o valor aduaneiro, nos termos do rol taxativo do já citado art. 149 da

Constituição Federal, e não a folha de salário, conforme atual previsão.

Desta forma, as Contribuições destinadas ao INCRA e SEBRAE só poderiam ter como

base de cálculo, as hipóteses elencadas no art. 149, §2º, III, "a", da Constituição Federal

(faturamento), sendo inconstitucional a incidência sobre a folha de salários das

empresas.

Referido tema está em pauta no Supremo Tribunal Federal com o julgamento do RE

603.624 e do RE 630.898, em que o Plenário analisará a constitucionalidade das

Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, respectivamente, após a Emenda Constitucional

33/2001.

6. Inconstitucionalidade do INCRA e SEBRAE

Página 17



As “Sociedades Corretoras de

Seguros” não podem ser equiparadas

com as “Sociedades Corretoras de

Valores Mobiliários”, sendo, portanto,

indevido o recolhimento da

contribuição previdenciária patronal

adicional de 2,5% (dois e meio por

cento) elencada no §1º do inciso III

do art. 22 da Lei 8.212/1.991;

Reforçam e sustentam estas

conclusões, além dos fundamentos e

comparações efetuados no corpo do

presente parecer, o julgamento do

Resp 1.400.287 na sistemática de

recursos repetitivos pelo STJ; a edição

da súmula 584 por este mesmo

tribunal e a edição da IN

1.628/2.016 pela Receita Federal do

Brasil.

Diante dessas conclusões evidencia-se a possibilidade de utilização dos 

valores indevidamente recolhidos à previdência social em decorrência do 

adicional patronal de 2,5% (dois e meio por cento).

A Lei 8.212/1.991, a qual dispõe acerca do custeio

da Seguridade Social, atribuiu sujeição passiva

tributária diferenciada às entidades relacionadas ao

Sistema Financeiro Nacional e ao Sistema Nacional

de Seguros Privados, atribuindo-as a alíquota

adicional de 2,5% de Contribuição Previdenciária

Patronal. O art. 22 da referida Lei, em seu inciso III,

parágrafo primeiro pode ser didaticamente dividido

nestes dois grandes blocos: “Sistema Financeiro

Nacional” em um e “Sistema Nacional de Seguros

Privados” noutro. Ocorre que as sociedades

corretoras de seguros não foram expressamente

incertas em qualquer dos dois blocos.

8. Adicional de 2,5% sobre a cota patronal –
Corretores de Seguros
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A Instrução Normativa nº 1.867/2019 trouxe alterações à IN 971 e reconheceu expressamente que as sociedades

corretoras de seguro não estão sujeitas à Contribuição Previdenciária adicional de 2,5%.



10. Contribuições Previdenciárias sobre Horas Extras e Salário Maternidade
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As Contribuições Previdenciárias sobre Horas Extras e Salário Maternidade consistem em temas há muito comentados cuja discussão 

fora recentemente retomada.

Horas Extras:

A edição da Lei nº 13.485, de 02 de outubro de 2017, trouxe

em seu Art. 11, Item 4, um rol exemplificativo das verbas de

natureza indenizatória indevidamente incluídas na base de

cálculo das contribuições previdenciárias, mencionando, dentre

outras, o horário extraordinário. A mesma Lei foi posteriormente

abarcada pela Portaria RFB nº 754/2018.

O start proporcionado pela Lei em conjunto com a Portaria

possibilitou a retomada da discussão perante os Tribunais. É o

que aconteceu no julgamento da Apelação Cível nº 0011280-

93.2011.4.03.6100, em trâmite perante o TRF da 3ª região,

cujo despacho de admissibilidade do Recurso Especial baseou-

se no argumento de que a publicação da Lei consistiu em fato

novo e relevante ao caso, uma vez que esclarecia a

controvérsia envolvida na natureza das verbas pagas a título de

horas extras.

Salário Maternidade:

A A.D.I. nº 5.626 discute a incompatibilidade das previsões

contidas no artigo 28, parágrafos 2º e 9º da Lei nº 8.212/1991

frente às garantias constitucionais de proteção à maternidade e

ao direito das mulheres. Frente aos argumentos trazidos, é de se

concluir que sobre os valores pagos pela empresa e

reembolsados da Previdência Social a título de “Salário

Maternidade” não deva incidir contribuições previdenciárias a

cargo do empregador.

Tendo em vista que até o momento não fora proferida qualquer

decisão nos autos e que existe enfrentamento pretérito de tal

tema pelo STJ em sentido contrário, é recomendável que as

empresas proponham medidas judiciais adequadas à

salvaguardar seu direito à eventual restituição/compensação dos

valores dispendidos com o pagamento das contribuições

previdenciárias incidentes sobre o “Salário Maternidade”.



11. Multa de 10% sobre o FGTS
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Atualmente, tramitam para votação Projetos de Lei que discutem a extinção ou redução da contribuição social adicional de

10% sobre o saldo do FGTS quando da despedida sem justa causa de qualquer empregado não havendo, entretanto, uma

previsão para a solução dessa discussão.

Paralelamente, nossos tribunais têm emitido pareceres favoráveis aos contribuintes. A discussão foi levada ao Supremo

Tribunal Federal e, a considerar o teor dos últimos julgamentos proferidos, há uma grande probabilidade da cobrança dos 10%

sobre o FGTS vir a ser declarada inconstitucional.

Dessa forma, os contribuintes que recolheram ao governo os 10% sobre os valores depositados nas contas do FGTS podem (i)

acompanhar e aguardar pela decisão favorável a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou (ii) ajuizar, desde já, ação

própria pleiteando o afastamento da contribuição social com a consequente recuperação dos valores recolhidos a tal título nos

últimos 5 anos.



12. Desconsideração de DESCONTOS em folha para a base de cálculo das        
Contribuições Previdenciária 
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De modo geral, a concessão dos benefícios de vale refeição/alimentação, vale transporte, planos de saúde, entre outros,

não são totalmente custeados pela empresa, ocorrendo a participação dos empregados mediante desconto sobre o valor

da remuneração mensal.

Sobre esses eventos, a lei nº 8.212 é clara ao excluí-los da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Nesse

sentido, os descontos a mesmo título são feitos por meio da dedução dos valores correspondentes (que não compõe a

base de cálculo das contribuições previdenciárias) do salário dos empregados.

Passa-se a verificar que, na prática, os descontos são realizados sobre o salário e não sobre o salário de contribuição dos

empregados, entrando, dessa forma, para o cômputo das contribuições previdenciárias embora estejam expressamente

desonerados pela legislação vigente. Sobre os valores não descontados da base de cálculo são recolhidas, indevidamente,

as contribuições previdenciárias (patronal, RAT, terceiros e quota dos empregados) e atinentes ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço.

Aos contribuintes interessados na recuperação dos montantes envolvidos, sugerimos o ajuizamento de ação própria

pleiteando o afastamento da contribuição social com a consequente recuperação dos valores recolhidos a tal título nos

últimos 5 anos.
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12. Comparativo Visão do Fisco x Visão do Contribuinte  - Análise de operatividade do desconto da 

coparticipação do empregado e o seu efeito na configuração do fato gerador da contribuição previdenciária

Oportunidade:
Elaboração de “Legal
Opinion”, Levantamento e
apuração dos créditos, e
utilização mediante
compensação na via
administrativa, face aos
fundamentos jurídicos atuais.

Alternativamente, a critério
do cliente, ingresso de ação
judicial.

Exemplo de Holerite de Pagamento Lei Contribuinte Fisco

Proventos Valor R$ Valor R$ Valor R$

Salário mensal 4.000,00            4.000,00          4.000,00        

Horas Extras 1.000,00            1.000,00          1.000,00        

Total dos Proventos 5.000,00         5.000,00       5.000,00      

Descontos Valor R$ Valor R$ Valor R$

Vale Transporte  (6%) 240,00               240,00             240,00           

Total dos Descontos 240,00            240,00          240,00         

Valor Líquido a Receber 4.760,00         4.760,00       4.760,00      

INSS => BC Previdência - Empregador 5.000,00         4.760,00       5.160,00      

Base Cálculo Previdenciária Salário Base 5.000,00 5.000,00 5.000,00

VT - Desconto 0,00 -240,00 -240,00 

VT - Custo Empresa 0,00 0,00 400,00

Base Cálculo INSS 5.000,00 4.760,00 5.160,00

Custo Empresa 400,00

Desconto Empregado -240,00 

Custo Net Empresa 160,00

(*) Exemplo de cálculo sem considerar os critérios de tributação do INSS e IRF, mas somente como objetivo de 

demonstrar as diferenças de base de cálculo da contribuição previdenciária

Vale Transporte - 6%
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As leis que tratam das contribuições sobre a folha de pagamentos sofreram alterações com o passar dos anos.

Entretanto, permanece vigente o dispositivo de lei que limita a contribuição a terceiros em até 20 vezes o salário

mínimo. Os nossos tribunais tem entendido pela limitação da base de cálculo.

13. Limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros

Lei nº 3.807/60 –

delegou a arrecadação 

das contribuições a 

terceiros às Instituições 

da Previdência Social.

Lei nº 5.890/73 – determinou que 

as contribuições destinadas a outras 

entidades ou fundos serão calculadas 

sobre a mesma base das 

contribuições previdenciárias e 

estarão sujeitas ao mesmo prazo, 

não devendo incidir sobre 

importância que exceda em 10 vezes 

o salário mínimo mensal de maior 

valor vigente no país.

Lei nº 6.950/81 –

elevou o limite da base 

de contribuição a 

terceiros para 20 

salários mínimos.
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13. Limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros

“Art. 4º - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5º da Lei nº 

6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o 

maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo-único – O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às 

contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.”

Mencionada Lei fora parcialmente alterada por meio do Decreto nº 2.318/86, que tratou exclusivamente das

contribuições da empresa para a previdência social, não alterando a limitação imposta pela Lei nº 6.950/81

às contribuições parafiscais. No mesmo sentido, a entrada em vigor da Constituição Federal de 88 apenas

“abraçou” a legislação em vigor e esclareceu que as contribuições parafiscais recolhidas por terceiros seriam

o Salário Educação, INCRA e as demais contribuições de interesse das categorias profissionais ou

econômicas.

Em virtude da revogação do limite de contribuição apenas para as contribuições previdenciárias, não há que

se falar na ampliação do alcance da norma, sob pena de inconstitucionalidade e violação dos princípios

tributários que garantem os direitos aos contribuintes.
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Essa lei fora parcialmente alterada pelo Decreto nº 2.318/86 que, no entanto, manteve intocada a previsão de limitação
à base de cálculo da contribuição de terceiros. No mesmo sentido, a entrada em vigor da Constituição Federal, que
apenas “abraçou” a legislação vigente.

13. Limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros

Esse é o entendimento que tem sido adotado por nossos 
tribunais:

Assim também já decidiu o STJ:

“(…) 7. No tocante à arrecadação, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei
nº 6.950/81, foi estabelecido limite máximo para base de cálculo das
contribuições parafiscais. No entanto, sobreveio o Decreto-Lei nº 2.318/86,
com disposição que retirou o limite para o cálculo da contribuição da empresa.
Assim, ocorreu expressa revogação do limite apenas para as contribuições
previdenciárias devidas pelas empresas, preservando-se o limite somente para
as contribuições a terceiros. Neste sentido, correta a r. sentença apelada, ao
ressaltar que, a Lei nº 9.426/96 constitui-se no diploma regulador específico do
salário-de-contribuição, de modo que a Lei nº 6.950/81, que cuidava
unicamente de alterar a legislação previdenciária, não se pode sobrepor aos
ditames da nova lei, posterior e específica, até porque suas disposições, na
questão em foco, são eminentemente conflitantes com a nova regra.”
(TRF3 – APELAÇÃO CÍVEL – 1917527/SP, 0009810-15.2011.4.03.6104, Relator(a)
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 13/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/01/2019)

“(…) A autora visa, em suma, o reconhecimento judicial de que as contribuições
devidas a título de salário-educação e ao INCRA devem ser recolhidas de acordo
com a Lei nº 6.950, de 1981, com a correspondente anulação de Notificação de
Lançamento de Débito Fiscal e de decisões administrativas proferidas em
sentido contrário. Bem andou o juiz singular quando fundamentou a questão
no fato de que o Decreto-Lei 2.318/89 revogou apenas o caput do art. 4º da lei
6.950, de 1981, permanecendo íntegro o disposto no seu parágrafo único.
Assim, aplica-se o limite de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no País
para o salário de contribuição ao INCRA e ao salário-educação no período a
que se refere o Lançamento que se discute. Isso porque, conforme se
depreende do citado parágrafo único, estes tributos têm natureza jurídica de
contribuição parafiscal. “
(STJ – AgIntRE – 1241362 – SC – Rel. Assusete Magalhães – Data do Julgamento:
01/03/2018).



Revisão do recolhimento das Contribuições Previdenciárias Sobre a Receita Bruta (desoneração de folha de pagamento)
nos termos da Lei 12.546/2011 e Instrução Normativa RFB 1.436/2013.

Base de cálculo 
(balancete e/ou livro 
fiscal) e apuração da 

contribuição

Obrigações acessórias 
decorrentes (GFIP, DCTF e 

EFD-Contribuições)

Enquadramento na 
desoneração e 

alíquota aplicada

Revisão

Como se sabe, a desoneração da folha de pagamentos não é
aplicada a toda e qualquer empresa, mas sim apenas àquelas
que se enquadram nas atividades econômicas ou que fabricam
produtos industriais listados na legislação pertinente.

Nossos trabalhos objetivam a revisão das práticas relacionadas a
essa modalidade de tributação e a indicação de ações que
possam potencializar a eficiência das empresas em sua
estratégia remuneratória.

Outrossim, há possibilidade de recuperação de créditos quando
identificado variação a maior no recolhimento.

14. Desoneração de Folha de Pagamento
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A adequação ao eSocial e compliance trabalhista, previdenciário e fiscal são importantes e por isso pensamos na
melhor forma de trabalhá-los e, principalmente, gerar benefícios.

Financeiro  

e Fiscal

O eSocial vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus
empregados, sendo uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do governo
federal: Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, Caixa Econômica Federal, Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS e Ministério do Trabalho – MTb.

Nossos trabalhos
• Diagnóstico do ambiente de sistemas, processos e controles internos utilizando como

base o último leiaute publicado (Manual 2.4).
• Análise dos impactos trabalhistas, previdenciários e fiscais.
• Avaliação dos dados do cadastro de acordo com requisitos do eSocial, inclusive De-

Para de Tabelas.
• Recomendações e diretrizes sobre processos, aspectos trabalhistas, previdenciários e

fiscais, pessoas e estrutura organizacional para atendimento dos requisitos do eSocial.
• Suporte total na implementação e nos envios periódicos da obrigação.

15. eSocial – diagnóstico, suporte na implementação e 
acompanhamento periódico
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A adequação ao EFD-Reinf e compliance previdenciário e fiscal são importantes e por isso pensamos na melhor forma
de trabalhá-los e, principalmente, gerar benefícios.

A EFD-Reinf visa obter as informações relacionadas à retenção de impostos dos
contribuintes sem relação de emprego e sobre a receita bruta para a apuração das
contribuições previdenciárias substituídas, dentre outras.

Nossos trabalhos
• Diagnóstico das informações, sistemas, processos e controles internos;
• Análise de gaps e da aderência e qualidade da informação;
• Avaliação previdenciária e fiscal na contratação e pagamento de terceiros;
• Suporte em caso de fiscalização pela Receita Federal e/ ou Ministério do Trabalho;
• Apontamento de riscos da terceirização (vínculo empregatício) e responsabilidade

sobre a mão de obra alocada (responsabilidade subsidiária).
• Suporte total na implementação e nos envios periódicos da obrigação.

Desoneração de folha de 
pagamento

Comercialização da produção por produtor rural 
PJ/Agroindústria

Retenções (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP)

Serviços tomados/prestados

Rec. Recebidos/ Repassados p/ associação que mantenha 
equipe de futebol e receita de espetáculo desportivo

EFD Reinf

16. EFD-Reinf – diagnóstico, suporte na implementação 
e acompanhamento periódico
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Com a implementação do eSocial e da Reinf, os débitos e créditos serão automaticamente apurados por meio de uma
nova ferramenta disponível no portal e-Cac da Receita Federal, a DCTF-Web.

A GFIP será substituída e os créditos previdenciários poderão ser
manualmente vinculados e compensados mediante a
PERDCOMP-Web.

Essa ferramenta será obrigatória a partir de julho/2018 e, ao
mesmo tempo que facilitará a apuração e arrecadação, também
deixará a empresa muito mais exposta quanto aos valores por ela
declarados.

Apoiamos as empresas na implementação da obrigação, bem
como suportamos os envios periódicos da obrigação.

17. DCTF - Web – diagnóstico, suporte na implementação 
e acompanhamento periódico



Análise da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal vigente, bem como a luz dos entendimentos mais recentes dos
Tribunais Superiores em relação ao pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR e/ou Stock Options no que
tange aos requisitos a serem observados pelas empresas a fim de que tais pagamentos não sejam considerados
remuneração, e, por consequente, não haja a tributação previdenciária e fundiária.

PLR Stock Options

Revisão dos programas de PLR sob a ótica de compliance
trabalhista e previdenciário, bem como a sinalização das 
tendências da jurisprudência e a indicações de possíveis 

melhorias na elaboração, negociação, formalização e prática 
efetiva do programa de PLR.

Análise dos principais elementos/condições que
deveriam constar no contrato mercantil a fim de evitar a 

caracterização da natureza
‘remuneratória/salarial’ - construção jurídica escorada na atual 

jurisprudência.

18. Participação nos Lucros ou Resultados e Stock Options



Visa avaliar a regularidade e aderência das práticas de folha de pagamento e administração de pessoal, de acordo com a
legislação aplicável, bem como as convenções coletivas e entendimentos atuais dos Tribunais Superiores.

• testes individuais visando o cálculo de 
proventos e descontos;

• revisão dos procedimentos de férias, 
verificação da regularidade dos cálculos e  
prazos previstos na legislação vigente;

• revisão dos procedimentos de rescisão, 
verificação da regularidade dos cálculos e 
prazos previstos na legislação vigente;

• revisão da tributação aferida sobre a 
folha de pagamento com base na tabela 
de incidências praticada pela empresa e 
segundo as incidências de INSS, FGTS, 
IRRF e reflexos trabalhistas;

Terceiros
Administração

de Pessoas

Folha de

Pagamento

Saúde e 

Segurança

do Tranalho

Obrigações

acessórias

• avaliação da metodologia de 
remuneração aplicada aos empregados, 
incluindo bônus, gratificações, prêmios e 
comissões, a fim de se averiguar o 
tratamento dado pela empresa às 
referidas verbas, especialmente no 
tocante às incidências de folha de 
pagamentos;

• exames acerca dos contratos coletivos de 
trabalho (Convenções Coletivas de 
Trabalho ou Acordos Coletivos de 
Trabalho;

• análise da rotina de admissão / demissão 
/ reintegração / afastamento e os 
impactos nos procedimentos;

• análise da GFIP para averiguação do 
preenchimento segundo os 
procedimentos previstos no Manual da 
GFIP/SEFIP no que diz respeito aos 
códigos e percentuais utilizados;

• confronto de valores de INSS, FGTS e 
IRRF apurados em resumos de folha de 
pagamento com as respectivas guias de 
recolhimento: GPS, GRF, GRRF e DARF;

• entrega e regularidade do CAGED; RAIS; 
DIRF;  MANAD e Livro de Inspeção

• verificação da existência de PCMSO, a fim 
de verificar se as empresas realizam  os 
exames médicos ocupacionais de acordo 
com o que estabelece a Norma 
Regulamentadora 7;

• averiguação da existência de PPRA, 
particularmente no que tange às 
conclusões referentes a eventuais riscos 
identificados conforme as determinações 
da Norma Regulamentadora 9;

• averiguação da metodologia para 
emissão de CAT;

• avaliação dos procedimentos 
relacionados ao afastamento de 
empregados e /ou estabilidade;

• verificação, por amostragem, de 
contratos firmados com prestadores de 
serviços (pessoas jurídicas e autônomos), 
incluindo obras de construção civil, no 
que diz respeito à existência de controle 
de documentação referente aos 
prestadores de serviços, tanto aquelas 
previstas na legislação previdenciária 
como outras que demonstrem o 
cumprimento de obrigações trabalhistas 
pelas contratadas (guias de 
recolhimento, folhas de pagamentos), 
além da verificação do cumprimento das 
obrigações previdenciárias oriundas da 
contratação dos prestadores de serviço

19. Consultoria e Revisão Trabalhista e Previdenciária
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O ano de 2018 trará muitas “novidades” que exigirão adequação das empresas quanto aos procedimentos trabalhistas e
previdenciários.

Uma forma de obter solução rápida às questões pontuais que surgirão no decorrer desses processos é contando com um
parceiro especializado nos temas supra, e principalmente que entenda as rotinas e práticas da empresa.

Por meio de uma consultoria permanente, as problemáticas que aparecerem nas práticas cotidianas, cujas tomadas de
decisões demandem um posicionamento célere e embasado podem ser atendidas.

Os contratos de consultoria permanente visam o fornecimento de
suporte jurídico e embasamento legal e podem ser acordados através
de um valor fixo mensal, um valor atribuído à quantidade de horas
gastas nos trabalhos ou ainda por um montante previamente ajustado
em forma de “crédito” de horas a serem descontadas conforme os
trabalhos forem demandados.

20. Consultoria Permanente
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Por meio do Decreto 6.042/07, acrescentou-se o artigo 202-A ao Decreto 3.048/99 criando o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que ao mesmo
tempo em que pode beneficiar as empresas que tomam as devidas precauções, estimulando os cuidados com os empregados, o referido fator também
serve como punição para as empresas que não respeitam as normas de segurança, gerando para o trabalhador elevados riscos de acidente de trabalho.

O índice FAP a ser considerado é anualmente divulgado pela Previdência Social (ao final do mês de setembro) e pode, dentro do prazo estabelecido
(normalmente entre outubro a novembro), ser contestado pela empresa. A impugnação do FAP contribui para a redução dos índices imputados e,
consequentemente, com a redução do valor devido a título de contribuição previdenciária mensal.

Construímos abaixo, a título exemplificativo, dois cenários para o melhor entendimento do quão importante a redução do índice do FAP se mostra às
companhias:

Dados Cenário 1 – Sem impugnação Cenário 2 – Com Impugnação

Massa Salarial Média R$1.000.000,00 R$1.000.000,00

Alíquota RAT 3% 3%

Índice FAP 1,5000 0,5000

RAT Ajustado (RAT x FAP) 4,5% 1,5%

R$ Devido Mês R$45.000,00 R$15.000,00
Saving R$30.000,00 

mês

21. Impugnação Administrativa do FAP
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Nos termos do artigo 21-A, da Lei nº 8.213/91, a natureza acidentária de uma incapacidade adquirida pelo empregado
será considerada pelo INSS quando ocorrer o nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, ou seja, quando
decorrer da relação entre a atividade da empresa (CNAE) e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na
Classificação Internacional de Doenças (CID).

Dado isso, é facultado à empresa requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico mediante a apresentação de
Contestação munida da documentação relativa junto ao INSS.

O reconhecimento do NTEP reflete diretamente na apuração do índice FAP (maior
recolhimento previdenciário), além de diversos outros reflexos trabalhistas (estabilidade no
emprego) e previdenciários (ações regressivas da União).

Oferecemos suporte na elaboração da contestação e acompanhamento das impugnações
relativas às decisões proferidas pelo INSS no tocante à concessão de benefícios
previdenciários.

22 Impugnação do NTEP
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Com a aprovação da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), parte dos preceitos contidos na Consolidação das Leis do
Trabalho foram revistos e ajustados.

Dessa forma, oferecemos serviços de implementação e suporte das novas regras ao dia a dia das empresas, almejando –
principalmente - a otimização de processos e redução de custo.

Dentre os temas envolvidos, cumpre destacar: (i)
fracionamento das férias; (ii) jornada de trabalho; (iii)
intervalos; (iv) remuneração; (v) estruturação de cargos e
salários; (vi) trabalho intermitente; (vii) trabalho remoto;
(viii) negociações coletivas; (ix) contribuições sindicais; (x)
rescisão contratual; (xi) contratação de terceiros; (xii)
processos trabalhistas; e (xiii) parametrização da tabela de
incidências.

23. Adequação estratégica das atuais práticas da empresa 
à reforma trabalhista
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Vivemos atualmente em um cenário de intensificação das ações - tanto da Receita Federal do Brasil
(RFB) como de outros órgãos do governo executivo - em procedimentos fiscalizatórios direcionados
ao cruzamento de dados informados em obrigações acessórias, incidências sobre folha de
pagamentos e até disponibilidade de benefícios a profissionais. A fiscalização passa se intensificar
com a entrada do eSocial, EFD-Reinf e DCTF-Web.

Os processos de defesa devem ser bem estruturados e esclarecedores, de forma a refletirem o zelo
da empresa quanto ao cumprimento de nossa legislação. Além disso, o acompanhamento do
processo e a atenção aos trâmites administrativos específicos são tão importantes quanto a
defesa em si.

Tendo como diferencial o conhecimento e experiência que acumulamos sobre o tema, oferecemos
suporte jurídico em todo o procedimento fiscalizatório.

24. Acompanhamento de fiscalização e respostas às notificações
fiscais 
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Societário e Contratos

Reorganização Societária, Sucessão, Proteção Patrimonial, 

Governança Corporativa e M&A
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1. Societário => Por que o Planejamento Societário?
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Profissionalização
Sucessão 
Familiar

Proteção 
Patrimonial

“Compliance”
Novos 

Investidores

MUDANÇA DE CENÁRIO



Reorganização Societária, Sucessão, Proteção Patrimonial, 

Governança Corporativa e M&A
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1 Por quê o Planejamento Societário?

3 Holdings e Modelos Societários

4 Governança Corporativa 

2 Sucessão Familiar e Proteção Patrimonial

5 Planejamento Tributário em linha com o Societário

6 Assessoria e Consultoria Societária

7 Processos de M&A (Aquisições, Venda, Incorporação e Fusão de sociedades)

8 Contratos 



Nossos Profissionais

Halley Henares
Sócio Diretor

Halley Henares é Sócio Diretor e possui mais de 30 de experiência em procedimentos ligados ao seguimento
empresarial, com atuações nas áreas de Direito Tributário, Societário, Previdenciária e Fiscal;

➢ É graduado em Direito pela PUC-SP, com Extensão em Direito Tributário pelo Centro de Estudos e Extensão
Universitária – CEU;

➢ Especialização em Fusões, Aquisições e Reorganização Societária pela FGV – GVLaw.
➢ Atualmente é mestrando em Direito Administrativo pela PUC/SP;
➢ Presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária - ABAT.
➢ Autor de diversos trabalhos publicados em revistas jurídicas especializadas (Revista do Direito Público - RDP,

Repertório IOB de Jurisprudência, livros especializados na área tributária);
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Nossos Profissionais

Edson Gervásio
Sócio Tributário e Previdenciário

Sócio da Henares Advogados Associados, e responsável pelas áreas Tributária, Previdenciária e Societária.

Possui mais de 30 anos de experiência e atuação em consultoria e assessoria, planejamento tributário e
societário, bem como Gestão Contábil e Financeira empresarial.

➢ Formado em Ciências Contábeis pela FTM – Faculdade do Triângulo Mineiro.
➢ Pós graduado em Ciências Contábeis – FGV Ribeirão Preto-SP.
➢ MBA em Gestão Financeira e Controladoria – FGV Ribeirão Preto-SP.
➢ Pós Graduação e Especialização em Reorganização Societária (Fusões e Aquisições) pela FGV – Faculdade

Getúlio Vargas – SP. FGV – GVLaw.
➢ Bacharel em Direito pela ULBRA.
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Nossos Profissionais

Vinícius Rigon
Coordenador Tributário Previdenciário e Consultivo Trabalhista

Vinicius Rigon é coordenador da previdenciária e possui mais de 8 anos de experiência em auditoria e
consultoria desenvolvidos em clientes dos mais diversos ramos de atividade, nacionais e multinacionais.
É graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, inscrito na OAB/SP. Também é
Especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pela Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo.

Experiência nos mais diversos assuntos em matéria trabalhista e previdenciária, entre os quais destaca-se:
i. suporte e implementação dos novos regramentos trazidos pelo eSocial e EFD-Reinf;
ii. reestruturação societária baseada na Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) [em

conjunto com os demais impostos vigentes];
iii. identificação de riscos e contingências trabalhistas e previdenciárias, incluindo avaliações preventivas

e com acompanhamento de fiscalizações;
iv. avaliação de planos de cargos, carreira e salários e, também, de rotinas relacionadas ao Departamento

Pessoal: folha de pagamento, encargos sociais, GFIP, RAIS, DIRF, CAGED, MANAD;
v. levantamento de créditos previdenciários; dentre outros tópicos.
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Nossos Profissionais

Rafael Cardoso
Coordenador Contencioso Tributário

Rafael Cardoso é coordenador de Contencioso Tributário. Advogado com 10 anos de experiência no contencioso
tributário, judicial administrativo, em escritórios de advocacia de São Paulo.

Atua com clientes e ações dos mais diversos ramos de atividade, nacionais e multinacionais.

Experiência em:
i. Contencioso Judicial e Administrativo;
ii. Administração de Passivos Tributários;
iii. Regularização Fiscal em Todas as Esferas;
iv. Análise de Processos Judiciais e Administrativos, dentro outros áreas inerentes ao contencioso tributário.

Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais - IICS e graduado pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Capacitado para atendimento em inglês e espanhol.
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Nossos Profissionais

Tiago Cunha
Coordenador Societário 

Tiago Cunha é coordenador da área Societária. Advogado com mais de 10 anos de experiência, com atuação em
direito societário e contratos empresariais em escritórios de advocacia de São Paulo. Foi professor assistente das
disciplinas “Sociedade Anônima”, “Fundamentos dos Contratos empresariais e das Declarações Unilaterais da
Vontade” e “Direito Bancário” da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Coautor do livro “Mercado
de Capitais Brasileiro: Doutrina, Cases e Materials. São Paulo: Quartier Latin, 2012”.

Atua com clientes e áreas das mais diversas e com experiência em empresas nacionais e multinacionais.

Experiência em:
i. Reestruturação Societária;
ii. Operações de M&A;
iii. Planejamento Patrimonial e Sucessório;
iv. Conflitos Societários.

Foi aluno de Mestrado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP), Especialista em Direito
Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), graduado em Direito pela Universidade
de Fortaleza (Unifor). Fluência em inglês e espanhol.
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Nossos Profissionais

Thaís de Branco Valério
Coordenadora do Consultivo Tributário

Thaís de Branco Valério é coordenadora da área do Consultivo Tributário. Advogada especialista em Direito
Tributário pelo IBET. Possui mais de sete anos de ativa experiência em Direito Tributário, atuando em escritórios
renomados de advocacia do Brasil.

Experiência em:

i. Acompanhamento de fiscalizações;
ii. Consultoria tributária;
iii. Elaboração de pareceres;
iv. Análise de oportunidades de incentivos e benefícios fiscais;
v. Aproveitamento de créditos; entre outros assuntos tributários.
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Reconhecimento dos nossos clientes
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Capacita a Equipe na Legislação Vigente

Alguns dos nossos clientes
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HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Escritório São Paulo

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 – Edifício – Capital Corporate Office - 5º andar

CEP. 04711-130  - São Paulo - SP - Fone/Fax: (11) 3074-2544

www.henares.com.br

Nossos contatos

Esse material técnico jurídico é de propriedade intelectual da Henares Advogados Associados, e a sua utilização indevida ou

não autorizada, sujeita o infrator às sanções legais.
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