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SÚMULA N. 310

O auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição.

Referência:

CLT, art. 389, § 1º.

Precedentes:

EREsp 413.322-RS (1ª S, 26.03.2003 – DJ 02.06.2003)

REsp 228.815-RS (2ª T, 08.08.2000 – DJ 11.09.2000)

REsp 365.984-PR (2ª T, 10.09.2002 – DJ 07.10.2002)

Primeira Seção, em 11.05.2005

DJ 23.05.2005, p. 371





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 413.322-RS 
(2002/0097385-9)

Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros

Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Procurador: Vivian Barbosa Caldas e outros

Embargado: Banco Meridional S/A 

Advogado: Cláudio Merten e outros

EMENTA

Tributário. Contribuição social. Auxílio-creche. Decretos-Leis n. 

1.910/1981 e n. 2.318/1986.

- O denominado “auxílio-creche” constitui, na verdade, 

indenização pelo fato de a empresa não manter creche em seu 

estabelecimento. Como ressarcimento, não integra ao salário-

contribuição, para efeito de incidência da contribuição social.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, 

rejeitar os embargos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Eliana Calmon, Francisco Falcão, Luiz Fux, João Otávio de Noronha 

e Francisco Peçanha Martins votaram com o Sr. Ministro-Relator. Ausente, 

justifi cadamente, o Sr. Ministro Franciulli Netto.

Brasília (DF), 26 de março de 2003 (data do julgamento).

Ministro José Delgado, Presidente

Ministro Humberto Gomes de Barros, Relator

DJ 02.06.2003

Republicado por ter saído com incorreção no original, publicado no DJ do dia 14.04.2003.
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros: O acórdão embargado está 

resumido nestas palavras:

1. O reembolso de despesas com creche, chamado de auxílio creche, não é 
salário utilidade, auferido por liberalismo patronal.

2. É um direito do empregado e um dever do patrão a manutenção de creche 
ou a terceirização do serviço (art. 389, § 1º, da CLT).

3. O benefício, para estruturar-se como direito, deverá estar previsto 
em convenção coletiva e autorizado pela Delegacia do Trabalho (Portaria do 
Ministério do Trabalho n. 3.296, de 03.09.1986).

4. Em se tratando de direito, funciona o auxílio-creche como indenização, não 
integrando o salário-de-contribuição para a Previdência. (fl . 467).

Os embargos oferecem como padrão de divergência, acórdão da Primeira 

Turma, no REsp n. 279.081, dizendo que o auxílio-creche tem natureza utilitária 

em benefício do empregado.

Este, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros (Relator): O acórdão 

paradigma toma como premissa a constatação de que o art. 28 da Lei n. 

8.212/1991 defi ne com salário-de-contribuição os ganhos habituais, prestados 

sob forma de utilidades. A partir desse conceito, a Primeira Turma entende que 

o auxílio-creche constitui efetiva remuneração.

Já o acórdão embargado foi construído sobre linha de argumentação que 

passo a resumir, nestes pontos:

a) o empregador é obrigado pelo art. 389, § 1º da CLT a manter, em seu 

estabelecimento, uma creche;

b) a lei, entretanto, permite que o empregador, em lugar de instalar a 

creche, indenize suas funcionárias, reembolsando-as pelas despesas que tiveram, 

para suprir a falta;

c) ora, se indenização não é ganho, afasta-se a incidência da contribuição 

social.
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Contribui na formação do acórdão paradigma. Agora, entretanto, após 
meditar sobre o tema, percebi que o auxílio creche não remunera a trabalhadora. 
Em rigor ele a indeniza por se haver privado de um direito inerente à sua 
própria condição de empregada. Presume-se que quem não dispõe de creche no 
local do emprego é forçado a remunerar alguém para que vele pelo o fi lho, no 
horário de trabalho.

Adiro, pois, ao entendimento da Segunda Turma. Rejeito os embargos.

RECURSO ESPECIAL N. 228.815-RS (99.0079396-0)

Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogado: José Alexandre P Nunes e outros

Recorrido: Banco Real S/A

Advogado: Cláudio Schaun de Bittencourt e outros

EMENTA

Execução fiscal. Embargos do devedor. Contribuição 
previdenciária. Auxílio creche/babá. Inincidência. Honorários 
advocatícios. Redução. Ausência de interesse.

1. Consoante reconhecido pelo próprio Ministro da Previdência 
Social (Parecer CJ - n. 57/1996), o reembolso-creche previsto na 
Portaria MTb. n. 3.296/1986 não integra o salário de contribuição, 
sendo inequívoco a natureza indenizatória da verba.

2. Verba honorária. O recorrente não tem legítimo interesse de 
impugnar a parte da decisão que lhe foi favorável.

3. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
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taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Votaram 
com o Relator os Ministros Eliana Calmon, Paulo Gallotti e Franciulli Netto. 
Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 08 de agosto de 2000 (data do julgamento).

Ministro Francisco Peçanha Martins, Presidente e Relator

DJ 11.09.2000

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins: Cuida-se de recurso especial 
fundado no permissivo da letra a, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social contra acórdão do TRF da 4ª Região assim resumido na ementa:

Execução fi scal. Embargos. Auxílio-creche/babá. Contribuições previdenciárias. 
Custas. Honorários advocatícios. - 1. O Auxílio-Creche/babá se constitui em parcela 
de natureza indenizatória, não sendo considerado para fi ns de incidência na base 
de cálculo das contribuições previdenciárias. - 2. As autarquias federais não estão 
isentas de custas quando atuam na Justiça Estadual. - 3. Verba honorária reduzida 
para o percentual de 10% sobre o valor da execução. (fl . 121).

O Banco Real S/A opôs embargos à execução fi scal promovida pelo INSS 
para cobrança da contribuição previdenciária sobre Abono/Auxílio-Creche e 
Auxílio Babá, afi rmando que essas verbas, previstas em convenção coletiva de 
trabalho com o intuito de ressarcir despesas, não têm natureza salarial.

A sentença julgou procedente os embargos, condenando o embargado nos 
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da execução, sendo confi rmada 
parcialmente no Tribunal Regional pelos motivos expostos no acórdão de fl . 
118-121 resumidos na ementa acima reproduzida.

Inconformado o INSS manifestou o presente recurso alegando 
contrariedade ao art. 28, I, da Lei n. 8.212/1991, sustentando a legalidade da 
cobrança da contribuição previdenciária devido à natureza salarial do Auxílio-
Creche/babá, insurgindo-se, também, contra a fi xação da verba honorária em 
10% por considerá-la excessiva, a teor do art. 20, § 4º, do CPC.

Oferecidas contra-razões, o recurso foi admitido na origem e remetido a 
esta Corte.

Dispensado o pronunciamento do Ministério Público Federal nos termos 
regimentais.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins (Relator): - Invocando o 

permissivo da letra a, o INSS impugna acórdão do TRF-4ª Reg. que deu parcial 

provimento à sua apelação, reduzindo a condenação da verba honorária de 15 

para 10%, e manteve a sentença, julgando indevida a contribuição previdenciária 

sobre o Auxílio Creche/Babá pelos motivos seguintes:

Resta demonstrado nos autos que o denominado Auxílio-Creche/babá 
concedido pelo Banco-Embargante aos seus empregados é pago com o intuito 
de substituir a obrigação contida no artigo 389 da CLT, com a função precípua 
de ressarcir o empregado dos custos ocasionados com o afastamento de seus 
fi lhos, atendendo, ademais, ao estabelecido em convenções coletivas de trabalho. 
Assim, possui caráter de “plus salarial”.

Este entendimento, inclusive, já manifestado pelo Ministro da Previdência 
Social, no Parecer-CJ - n. 57/1996, trazido aos autos às fl s. 94-98.

O tema já foi apreciado por esta Turma, quando do julgamento da Apelação 
Cível n. 94. 04.51802-6-RS, assim ementada:

Tributário. Contribuições Previdenciárias. Auxílio Creche/Babá. Natureza 
Indenizatória. Não-incidência. - 1. As contribuições previdenciárias não incidem 
sobre parcela de natureza indenizatória, sendo considerado como tal o benefi cio 
denominado “auxílio creche/babá”, previsto em cláusula de acordo em dissídio 
coletivo, homologado perante a Justiça do Trabalho. - 2. Apelação em mandado 
de segurança e remessa ofi cial improvidas. (Relatora Juíza Tânia Terezinha Cardoso 
Escobar, 2ª Turma, unânime, DJU 26.06.1996, p. 44.167).

Efetivamente, o art. 389-CLT, § 1º, impõe: “Os estabelecimentos em que 

trabalhem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de 

idade, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob 

vigilância e assistência os seus fi lhos no período de amamentação”. A Portaria 

do Ministério do Trabalho n. 3.296/1986 permitiu, em substituição à exigência 

do mencionado artigo, o sistema de reembolso/creche, desde que estipulado em 

acordo ou convenção coletiva, requisito devidamente comprovado.

Demais disso, o Ministro da Previdência Social aprovou e deu ciência aos 

Presidentes do Instituto Nacional do Seguro Social e do Conselho de Recursos 

da Previdência Social do Parecer n. 57/1996 consoante o qual o reembolso/

creche não integra o salário-de-contribuição.
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Sendo assim, a pretensão do recorrente contraria determinação expressa do 
próprio Ministro da Previdência.

Alegando violação ao art. 28, I, da Lei n. 8.212/1991, o recorrente reporta-
se a ensinamento de De Plácido e Silva sobre o conceito de indenização para 
afi rmar a natureza salarial, e não indenizatória, do auxílio creche/babá; contudo, 
as ilações tiradas da lição do renomado jurista não lhe favorecem.

Com efeito, no primeiro tópico transcrito pelo recorrente está dito que 
indenização exprime “(...) toda compensação ou retribuição monetária feita por 
uma pessoa a outrem, para reembolsar de despesas feitas ou para ressarcir de 
perdas tidas.

Ora, o auxílio creche/babá constitui reembolso de despesa feita pela 
empregada em benefício da empresa que, valendo-se da prerrogativa de não 
constituir local apropriado para abrigar os fi lhos daquela durante a amamentação, 
prefere reembolsá-la dessa despesa para mantê-la a seus serviços.

Salário-de-contribuição, para os segurados empregados é a remuneração 
efetivamente percebida, durante o mês, em pagamento pelos serviços prestados. 
O art. 457-CLT preceitua que a remuneração compreende o salário devido 
e pago diretamente ao empregado, como contraprestação do serviço, mais 
as gorjetas que perceber. Vale dizer, remuneração é tudo o que o trabalhador 
receber em decorrência do emprego mesmo quando não pago diretamente pelo 
empregador.

Destarte, remuneração é contraprestação pelos serviços executados, não 
passando de sofi sma a afi rmativa de que o reembolso regularmente permitido de 
despesas constitui pagamento pelo trabalho.

Finalizando, cumpre observar que o recorrente impugnou a sentença 
quanto à fi xação da verba honorária em 15%, pedindo, expressamente, sua 
redução para 10% (fl . 106), no que foi atendido pelo acórdão. Desse modo, não 
tem legítimo interesse para atacar o acórdão no particular.

Por tais motivos, nego provimento ao recurso.

RECURSO ESPECIAL N. 365.984-PR (2001/0136569-7)

Relatora: Ministra Eliana Calmon

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
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Advogado: Jaqueline Maggioni Piazza e outros

Recorrido: Paraná Banco S/A 

Advogado: Francisco Braz Neto e outros

EMENTA

Previdenciário. Contribuição. Auxílio-creche. Ajuda de custo 

para deslocamento noturno. Natureza indenizatória.

1. O reembolso de despesas com creche, chamado de Auxílio 

Creche, não é salário utilidade, auferido por liberalidade patronal.

2. É um direito do empregado e um dever do patrão a manutenção 

de creche ou a terceirização do serviço (art. 389, § 1º, da CLT).

3. O benefício, para estruturar-se como direito, deverá estar 

previsto em convenção coletiva e autorizado pela Delegacia do 

Trabalho (Portaria do Ministério do Trabalho n. 3.296, de 03.09.1986).

4. Em se tratando de direito, funciona o auxílio-creche como 

indenização, não integrando o salário-de-contribuição para a 

Previdência.

5. O eventual trabalho noturno não justifi ca a chamada ajuda de 

custo, parcela que tecnicamente é uma gratifi cação. 

6. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. 

Votaram com a Relatora os Ministros Franciulli Netto, Laurita Vaz e Paulo 

Medina.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins.

Brasília (DF), 10 de setembro de 2002 (data do julgamento).

Ministra Eliana Calmon, Presidente e Relatora

DJ 07.10.2002
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Eliana Calmon: Trata-se de recurso especial interposto 

contra acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu não estarem sujeitos à 

incidência de contribuição previdenciária o auxílio creche-babá e a ajuda de 

custo para deslocamento noturno, por terem natureza indenizatória e não 

integrarem o salário-de-contribuição.

Alega o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, com fulcro na alínea a 

do permissivo constitucional, violação aos arts. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991 e 

458 da CLT.

Sustenta que os auxílios em questão não se enquadram nas hipóteses do 

§ 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, que prevê os casos de não-incidência 

de parcelas nos salários-de-contribuição e que, ainda que se enquadrassem na 

letra s do mencionado parágrafo, os pagamentos não foram realizados com 

observância à legislação trabalhista.

Afirma que se trata de salário in natura, devendo sobre elas incidir 

contribuição previdenciária.

Por fi m, argumenta que a questão da natureza indenizatória das parcelas 

ensejaria o exame de prova, o que é defeso em sede de mandado de segurança, 

não havendo nos autos indício de que os valores se destinavam ao ressarcimento 

de despesas efetuadas pelos trabalhadores.

Com as contra-razões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Eliana Calmon (Relatora): O tema enseja controvérsia na 

jurisprudência desta Corte.

A Primeira Turma, em reiterados julgamentos, tem entendido que o 

auxílio-creche tem natureza salarial, sendo pago sob a forma de utilidade. Como 

tal, integra o salário-de-contribuição:

Execução fi scal. Contribuição social. Auxílio-creche/babá.

1. O auxílio-creche tem caráter de remuneração e não de indenização e integra 
o salário-de-contribuição.
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2. Recurso provido.

(REsp n. 216.833-RS, Rel. Min. Garcia Vieira, 1ª Turma, unânime, DJ 11.10.1999).

Previdenciário. Contribuição social. Vale-transporte. Auxílio-creche. Lei n. 
8.212/1991, art. 28, I, e § 9º, f.

1. Possui o auxílio-creche natureza remuneratório e não indenizatória, 
integrando o salário de contribuição.

2. O vale-transporte também integrará o salário de contribuição, quando o 
empregador não efetuar o desconto de 6% sobre o salário base do empregado, 
parcela referente à participação deste no custeio das despesas com seu 
deslocamento para o trabalho.

3. Precedentes da Primeira Turma.

4. Recurso provido.

(REsp n. 194.231-RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, 1ª Turma, unânime, DJ 
25.02.2002, p. 211).

Previdenciário. Salário-de-contribuição. Auxílio-creche. Auxílio-babá. 
Contribuição previdenciária. Ausência do desconto legal. Incidência. Precedentes.

1. Recurso especial interposto contra v. acórdão segundo o qual os auxílio-
creche e o auxílio-babá, como sucedâneos do dever do empregador de manter 
creche, têm caráter indenizatório e não salarial, para fins de contribuição 
previdenciária.

2. O auxílio-creche e o auxílio-babá, quando descontados do empregado no 
percentual estabelecido em lei, não integram o salário-de-contribuição para fi ns 
de pagamento da previdência social.

3. Situação diversa ocorre quando a empresa não efetua tal desconto, pelo 
que passa a ser devida a contribuição para a previdência social, porque tal valor 
passou a integrar a remuneração do trabalhador. No caso, têm os referidos 
benefícios natureza utilitária em prol do empregado. São ganhos habituais sob 
forma de utilidades, pelo que os valores pagos a tal título integram o salário-de-
contribuição.

4. Precedentes da Primeira Turma desta Corte Superior.

5. Recurso provido.

(REsp n. 387.492-BA, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, unânime, DJ 18.03.2002, 
p. 191).

Diferentemente, a Segunda Turma, em um único precedente, relatado 

pelo Ministro Peçanha Martins, entendeu que não incide a contribuição 

previdenciária sobre o auxílio-creche, tendo ela natureza indenizatória. 
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Neste julgamento, acompanhei o relator, como também o fizeram os 

Ministros Paulo Gallotti e Franciulli Netto, fi cando a ementa com a redação 

seguinte:

Execução fi scal. Embargos do devedor. Contribuição previdenciária. Auxílio 
creche/babá. Incidência. Honorários advocatícios. Redução. Ausência de interesse.

1. Consoante reconhecido pelo próprio Ministro da Previdência Social (Parecer 
CJ - n. 57/96), o reembolso-creche previsto na Portaria MTb. n. 3.296/1986 não 
integra o salário de contribuição, sendo inequívoca a natureza indenizatória da 
verba.

2. Verba honorária. O recorrente não tem legítimo interesse de impugnar a 
parte da decisão que lhe foi favorável.

3. Recurso especial improvido.

(REsp n. 228.815-RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, 2ª Turma, unânime, 
DJ 11.09.2000).

Examinando a controvérsia, verifi co que o auxílio de que se cuida está 

estipulado na CLT, que exige do empregador, cujo estabelecimento de trabalho 

tenha no mínimo 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos, local 

apropriado onde possam ser deixados os seus fi lhos no período de amamentação 

(art. 389, § 1º, da CLT).

Permite o mesmo diploma que o empregador, para cumprir a exigência, 

mantenha convênio com empresas que terceirizem o serviço (§ 2º do mesmo 

art. 389 da CLT).

Este direito da mulher empregada, garantido por lei, foi objeto de disciplina 

administrativa no âmbito do Ministério do Trabalho, vindo a Portaria n. 3.296, 

de 03.09.1986, a autorizar as empresas e os empregadores a adotar o sistema de 

reembolso-creche, em substituição à exigência contida no art. 389 da CLT.

Em se tratando de uma obrigação patronal, o reembolso das despesas 

da creche, quando terceirizado o serviço, não pode sofrer a incidência da 

contribuição previdenciária, como sói acontecer com o auxílio-alimentação, ou 

seja, em se tratando de uma obrigação patronal, prevista em convenção coletiva 

e devidamente comunicada a Delegacia Regional do Trabalho, não pode ser 

tratado como salário, mas sim como indenização de um direito.

Neste aspecto, acompanho a jurisprudência que nesta Turma tem, como 

leading case, precedente relatado pelo Ministro Peçanha Martins.
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Entretanto, entendo que o mesmo critério inocorre em relação à ajuda de 

custo para deslocamento noturno.

Se o deslocamento é eventual e o acréscimo tem por escopo facilitar a vida 

do servidor, tem-se como uma espécie de acréscimo para benefi ciar o empregado 

que se sacrifi ca em trabalhar à noite. Observe-se que não há trabalho noturno 

continuado, e sim eventual, o que desautoriza a pseudo-ajuda de custo que, 

tecnicamente, não passa de uma gratifi cação.

Com estas considerações, dou parcial provimento ao INSS, para denegar a 

segurança em relação à ajuda de custo pelo trabalho noturno.

É o voto.






