
Panorama sobre a redução de alíquota do Sistema S 

Antagonismo entre ações do governo e determinações judiciais 

Em 31 de março de 2020, foi editada a MP 932 que reduziu, temporariamente, as alíquotas das 

contribuições obrigatórias dos empregadores aos serviços sociais autônomos – Sistema S. Ainda, 

pelo serviço de arrecadação das contribuições sociais, realizado pela Receita Federal do Brasil, 

havia uma retribuição de 3,5% do montante arrecadado. Esse percentual passou para 7%. 

As entidades do Sistema S, que é um conjunto de organizações voltadas ao treinamento 

profissional, assistência social, consultoria e assistência técnica, são patrocinadas por meio de 

contribuições devidas pelas empresas, instituídas por lei, que incidem sobre as remunerações 

pagas pelos empregadores aos seus empregados.  

As entidades que sofreram redução são: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, 

Serviço Social do Comércio – Sesc, Serviço Social da Indústria – Sesi, Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Comércio – Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop, Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte – Senat, e Serviço Social de Transporte – Sest). A MP entrou em vigor dia 1° de abril, 

com vigência até 30 de junho, o que significa que as empresas deverão recolher normalmente 

as demais entidades nos percentuais previstos anteriormente.  

Nos termos da exposição de motivos, a MP reduzirá os custos para o empregador nos meses de 

abril, maio e junho, de modo que os empregos possam ser preservados, frente à crise causada 

pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19).  

Qual a consequência da MP 932/2020 na prática? 

Nas competências de abril, maio e junho, as alíquotas das contribuições incidentes sobre a folha 

de pagamento das empresas, não optantes pelo Simples Nacional, terão os seguintes 

percentuais:  

• SESCOOP – 1,25% 

• SESI, SESC e SEST – 0,75% 

• SENAC, SENAI e SENAT – 0,5% 

• SENAR – 1,25% 

Na prática, além das contribuições destinadas à Previdência Social, as empresas, não optantes 

pelo Simples Nacional, também são obrigadas ao recolhimento de um percentual sobre a folha 

de pagamento a título de terceiros, ou outras entidades como também é chamado.  

A alíquota é definida em função da atividade e para maioria das empresas essa alíquota é de 

5,8%, sendo que, com a medida, cairá para 4,55%. 

Segundo o diretor do Departamento de Relações Institucionais da Fenacon, Diogo Chamun, essa 

situação evidencia a dificuldade de atuar na área contábil no Brasil. Além do compromisso de 

acompanhar as alterações diárias na legislação, os empresários ainda se deparam com medidas 

liminares que podem ser revertidas a qualquer momento.  

Ou seja, em que pese a medida provisória ter sido editada para beneficiar as empresas, o que é 

louvável, sua operacionalização exige alteração na fórmula de cálculo e, por consequência, 

demanda alteração nos sistemas contábeis que fazem a apuração da folha de pagamento e dos 

encargos. Prejudicando ainda mais o cenário, a decisão liminar proferida no dia nove de maio 



de 2020, retroage a suspensão dos efeitos da MP a primeiro de abril, data de início da vigência 

originalmente publicado.  

No caso das reduções em comento, os prazos de recolhimento e informação das contribuições 

não foram alterados, ou seja, as apurações, guias e declarações tiveram que ser alteradas 

(retificadas) para dar cumprimento à MP 932, correndo-se o risco de sofrerem nova modificação 

em razão da liminar concedida pelo TRF1. 

Há uma certa preocupação da classe contábil em dar cumprimento a todas as obrigações 

principais e acessórias frente à contraposição entre as normas e decisões dos Tribunais 

Superiores neste momento de crise causada pela pandemia da COVID-19. Temos 

constantemente nos deparado com a imposição de retrabalho e indisponibilidade de sistema 

adequado para dar vazão às determinações. 

MP 932/2020 no Congresso Nacional 

A MP 932/20 está tramitando na Câmara dos Deputados. O prazo para deliberação na Câmara 

e Senado é até o dia 29 de maio, sendo que entrou em regime de urgência no último dia 15 de 

maio. Se aprovada na Câmara, a MP será remetida ao Senado e, então, encaminhada para 

sanção. 

Ações Judiciais contrárias a MP 

Inconformadas com as reduções, algumas entidades ingressaram com ações judiciais 

requerendo a suspensão da MP, sob argumento que serão prejudicados os serviços de natureza 

assistencial realizados por estas entidades.  

Em 08 de maio, a desembargadora Ângela Maria Catão Alves, do Tribunal Regional Federal da 

Região, declarou que houve desvio de finalidade legislativa, tendo em vista que a MP atinge fim 

diverso do previsto em lei ou na Constituição Federal, em relação às entidades que compõem o 

Sistema S. E completa: “o ente estatal não pode, no desempenho de suas atribuições, impor 
atos normativos que possam prejudicar o alcance dos fins, que regem a prática de legislar”, 
reconhecendo que a redução, ainda que temporária, pode comprometer a oferta e a 

manutenção das atividades de aperfeiçoamento profissional, saúde, lazer dos trabalhadores. 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, cassou a decisão da 

desembargadora ao analisar recurso apresentado pela PGFN o que, consequentemente, 

mantem inalteradas as determinações trazidas pela MP 932/2020 até o julgamento final do 

Mandado de Segurança nº 1011876-66.2020.4.01.0000.  

ADI 6373 

A redução das alíquotas também deverá ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6373) ajuizada pela Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), onde argumenta que a MP representa uma espécie de confisco. Segundo a 

CNT, além de reduzir pela metade a forma de financiamento do Sistema S, a medida dobra a 

taxa que as entidades devem pagar à Receita Federal como retribuição pelos serviços de 

recolhimento e repasse. 

A ação aguarda julgamento.  
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