
 

 

 

I N F O R M A T I V O  
 

   

 

 

TRABALHISTA /  PREVIDENCIÁRIO Nº 04/2019 

 

I.  TRABALHISTA 

 

1.  PISO SALARIAL ESTADO SÃO PAULO 

 
Através da Lei nº 16.953 estadual, de 18/03/2019, DO – São 

Paulo de 19/03/2019, foram reajustados os pisos salariais para o ano de 
2019, ficando da seguinte forma: 

 
I - R$ 1.163,55 (um mil e cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco 
centavos), para os trabalhadores domésticos, serventes, trabalhadores 
agropecuários e florestais, pescadores, contínuos, mensageiros e 
trabalhadores de serviços de limpeza e conservação, trabalhadores de 
serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos, 
auxiliares de serviços gerais de escritório, empregados não 
especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos, 
cumins, "barboys", lavadeiros, ascensoristas, "motoboys", trabalhadores 
de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais e 
trabalhadores não especializados de minas e pedreiras, operadores de 
máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da 
construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira, 
classificadores de correspondência e carteiros, tintureiros, barbeiros, 
cabeleireiros, manicures e pedicures, dedetizadores, vendedores, 
trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros, trabalhadores de 
preparação de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel 
e papelão, trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e 
patrimonial, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, 
garçons, cobradores de transportes coletivos, "barmen", pintores, 
encanadores, soldadores, chapeadores, montadores de estruturas 
metálicas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros, tecelões, tingidores, 
trabalhadores de curtimento, joalheiros, ourives, operadores de máquinas 
de escritório, datilógrafos, digitadores, telefonistas, operadores de 
telefone e de "telemarketing", atendentes e comissários de serviços de 
transporte de passageiros, trabalhadores de redes de energia e de 
telecomunicações, mestres e contramestres, marceneiros, trabalhadores 
em usinagem de metais, ajustadores mecânicos, montadores de 
máquinas, operadores de instalações de processamento químico e 
supervisores de produção e manutenção industrial." (NR); 
 
II - R$ 1.183,33 (um mil e cento e oitenta e três reais e trinta e três 
centavos), para os administradores agropecuários e florestais, 
trabalhadores de serviços de higiene e saúde, chefes de serviços de 
transportes e de comunicações, supervisores de compras e de vendas, 
agentes técnicos em vendas e representantes comerciais, operadores de 
estação de rádio e de estação de televisão, de equipamentos de 
sonorização e de projeção cinematográfica." (NR). 
 
 

 
 
 

2.     DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR 

 DO TRABALHO – TST 

 
Descrevemos a seguir síntese de decisão proferida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho - TST. Esta matéria pode reforçar 
alguns cuidados a serem tomados em decisões práticas no dia-a-
dia dentro da empresa. 
 

Auxílio-alimentação com coparticipação do 

empregado não tem natureza salarial 

 
A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a natureza 
salarial do auxílio-alimentação recebido por um operador de triagem 
e transbordo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
No entendimento do colegiado, ficou comprovada a participação do 
empregado no custeio do benefício alimentar, o que configura a 
natureza indenizatória, e não salarial, dos valores recebidos. 

Integração ao salário 

Na reclamação trabalhista, o operador afirmou que havia recebido o 
auxílio-alimentação desde a admissão, em 1986, mas que a 
empresa jamais havia considerado tais parcelas como salário, 
argumentando ter aderido ao Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT). Segundo o empregado, porém, como sua 
contratação fora anterior à adesão da empresa ao PAT, a natureza 
salarial do auxílio deveria ter sido mantida. Também sustentou que, 
por força do artigo 458 da CLT, a habitualidade do recebimento 
permitiria a integração do benefício ao salário. 
 
Com esses fundamentos, ele pediu a integração do auxílio-
alimentação, do vale-cesta e do ticket-refeição ao salário e, por 
consequência, o pagamento das diferenças e das repercussões nas 
demais parcelas. 

PAT 

O Programa de Alimentação do Trabalhador, criado em 1976, é um 
programa governamental de adesão voluntária que busca estimular 
o empregador a fornecer alimentação nutricionalmente adequada 
aos empregados por meio da concessão de incentivos fiscais. 
Segundo a regulamentação do programa, as parcelas custeadas 
pelo  empregador não  têm  natureza  salarial, não se incorporam à  
 

 

http://trabalho.gov.br/pat


 

 

 

 

remuneração, não constituem base de incidência de contribuição 
previdenciária ou do FGTS, nem se configuram rendimento tributável dos 
empregados. 

Natureza salarial 

O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, mas o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que o fato de o 
empregado ter tido coparticipação de 2% no custeio do benefício de 
alimentação fornecido pela empresa desde o início da sua concessão não 
descaracteriza a natureza salarial da parcela. Com isso, condenou a ECT 
ao pagamento das parcelas pedidas pelo empregado. 

Coparticipação 

No julgamento do recurso de revista da ECT, a relatora, ministra Dora 
Maria da Costa, explicou que, de acordo com o artigo 458 da CLT, o 
chamado salário in natura constitui a contraprestação paga pelo 
empregador em razão do trabalho prestado, mediante o fornecimento 
habitual de utilidades que complementam o salário do empregado. “ Logo, 
o fato de haver contribuição do empregado no custeio do benefício 
alimentar, instituído por meio de norma interna desde o início de sua 
concessão, afasta a natureza salarial da utilidade, uma vez que não é 
fornecida exclusiva e gratuitamente pelo empregador como 
contraprestação do serviço prestado pelo empregado”, ressaltou. 

Segundo a ministra, o TST consolidou o entendimento de que a 
alimentação fornecida de forma não gratuita pelo empregador, mediante 
contribuição do empregado no custeio da parcela, descaracteriza a sua 
natureza salarial. 

A decisão foi unânime. 

(AB/CF) 

Processo: ARR-20925-70.2016.5.04.0664 

 
 

II. PREVIDÊNCIA  SOCIAL 

 

1.    DCTFWEB x e-SOCIAL x EFD REINF 

 
A instrução normativa 1.884 de 22/04/2019 da Receita Federal 
disciplinou, quanto a obrigatoriedade da utilização da Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras 
entidades e Fundos – DCTFWEB, a partir da competência Abril/2019, 
conforme destaca-se a seguir:  
 
- Para as empresas consideradas do Grupo 2 na implantação do e-Social 
cujo Faturamento ano 2017 tenha sido acima de R$4.800.000,00 estarão 
obrigadas a entregar a DCTFWEB. 
 
Integram empresas do Grupo 2, as empresas que começaram a transmitir 
a Folha de Pagamento ao e-Social a partir da competência Janeiro/2019.   
 
 
 
 
 

 
 
 
Lembramos que as informações para a DCTFWEB, advém após o 
fechamento do e-Social (folha de pagamento) e do EFD 
REINF(retenções 11% INSS sobre nota fiscal).  
 
A composição das informações constante na DCTFWEB são os 
tributos os quais compõe a guia GPS INSS código 2100 e 2631. 
 
O prazo de transmissão da DCTFWEB será até o dia 15 do mês 
seguinte ao da competência a que se refere. Exemplo, abril/2019 
transmitir até 15 de maio/19.  Após a transmissão o sistema emite a 
guia DARF – Documento Arrecadação Receitas Federais para fins 
de recolhimentos dos impostos a qual substituirá as guias GPS INSS 
código 2100 e 2631. 
 
A declaração GFIP ainda continuará em vigor em virtude do 
recolhimento do FGTS que ocorre através da mesma.  
 
Conforme IN RFB 971/2009, a empresa que utiliza o eSocial/EFD-
Reinf/DCTFWeb, está dispensada do envio de cópia do 
comprovante de retenção (DARF) para o prestador de serviços. 
 
Lembrando que, a partir do início da obrigatoriedade de entrega da 
DCTFWeb, as empresas não devem efetuar nenhum recolhimento 
em GPS. Em caso de dificuldades no fechamento do eSocial e/ou 
Reinf, o recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser 
efetuado em DARF Avulso. 

 
PAULO FLORES 
Área Trabalhista 
TC-CRC 52.870 

 
 

Visite nosso site www.confidor.com.br e pesquise os Informativos e indicadores. 
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