
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

SERVIÇO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Of. AGU/PRF4/SEFT nº 300/2016 
                         

Porto Alegre,  15 de agosto de 2016.

Exm° Sr. Des. 
Dr. Ricardo Carvalho Fraga
Presidente da 3ª Turma 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

Senhor Desembargador,

Em resposta ao Of. 03ST nº. 30/2016, que consulta sobre os critérios 
adotados pelo Setor de Execução Fiscal Trabalhista quanto aos acordos celebrados entre as 
partes nas reclamatórias trabalhistas, cumpre-nos informar que a PGF distingue três 
situações distintas, a saber:

1. Nos acordos celebrados antes do trânsito em julgado da sentença de 
mérito, entendemos que as partes podem convencionar livremente o conteúdo da avença, 
uma vez que vigora o princípio da incerteza quanto à lide, e a quitação é dada, em geral, 
sobre o contrato de trabalho, e não apenas quanto ao pedido da Inicial. Nestas 
circunstâncias, a composição pode reconhecer apenas a procedência de alguns dos pedidos 
ou mesmo de pedidos não constantes da peça inaugural, mas que decorrem do contrato de 
trabalho. Nesse estágio, cuidamos apenas de que os valores sejam compatíveis com o título 



ao qual está sendo pago, conforme a jurisprudência deste E. Tribunal. A título de exemplo, 
mencionamos a hipótese onde as partes convencionem o valor de dez mil reais pago a título 
de FGTS num contrato de trabalho onde o salário do obreiro era de mil reais e que durou 
um ano. Sendo o FGTS uma parcela de 8% sobre o salário, acrescido da multa rescisória 
quando devida, o valor pago mostra-se excessivo, havendo incidência de contribuição 
previdenciária sobre o excesso, cuja natureza presume-se salarial.

2. Nos casos em que o acordo é celebrado após o trânsito em julgado da 
sentença de mérito, mas antes do trânsito em julgado da liquidação, admite-se que as partes 
transacionem acerca dos valores devidos, mas restrito aos títulos deferidos na sentença de 
mérito. A contribuição previdenciária é um tributo, e não uma verba acessória do 
pagamento feito ao Reclamante, e o lançamento é realizado pelo Juiz em dois momentos 
distintos: na sentença de mérito, o magistrado declara a ocorrência do fato gerador, que é a 
prestação do trabalho, nos termos do art. 43, § 2º. da Lei nº. 8.212/91, verbis: 

  “Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à 
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, 
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. 
        § 1o  Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, 
discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas 
incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do 
acordo homologado.  
        § 2o  Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da 
prestação do serviço. 
        § 3o  As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao 
período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos 
do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a 
cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no 
mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de 
sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será 
feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que 
sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.   
        § 4o  No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições 
que permitam a aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata 
o § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.  
        § 5o  Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a 
contribuição será calculada com base no valor do acordo.  
        § 6o  Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas 
Comissões de Conciliação Prévia de que trata a Lei no 9.958, de 12 de janeiro de 
2000”. (grifo nosso)

3. Por fim, nos acordos celebrados após o trânsito em julgado da 
sentença de liquidação, não se admite que as partes transacionem acerca dos valores 
devidos à Previdência Social. É que a sentença de liquidação completa a parte final do 
lançamento do tributo, em que o quantum devido é apurado. Uma vez que o Tribunal 
estabeleceu o valor do crédito previdenciário, este não pode mais ser modificado pelas 
partes sem ofensa à coisa julgada e ao princípio da indisponibilidade dos tributos. 



Completado o lançamento, dotado de certeza e liquidez o crédito, nem a autoridade 
tributária pode, fora dos casos expressamente previstos em lei, abrir mão do crédito 
devido.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à inteira disposição de V. 
Exa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

 Respeitosamente,

           Rodrigo Passos Sobreiro
    Procurador Federal

    OAB/RS 29.911 SIAPE 1039584


