Sumário da Recuperação do INSS Patronal para o Setor Privado
1- Base
A recuperação do INSS/Receita Patronal é baseada nas inconstitucionalidades existentes na
legislação previdenciária e em outras leis complementares tanto para as recuperações
administrativas quanto as judiciais.
Existem dois princípios constitucionais que devem ser respeitados:
A- não se deve contribuir (INSS/Patronal) sobre verbas pagas ao funcionário que não sejam para
remunerá-lo pelo trabalho. Ex.: férias
E/ou
B- não se deve contribuir (INSS/Patronal) sobre verbas pagas ao funcionário que não
incorporem ao calculo da aposentadoria. Ex.: 1/3 sobre as férias
2- Recuperação Administrativa
Esta recuperação é realizada sob matéria de direito: Lei Previdenciária, Legislação Complementar
e teses de inconstitucionalidade sobre as duas matérias de direito anteriores (dentro dos dois
princípios constitucionais citados nos itens 1a e b deste) pacificadas e consolidadas pelos tribunais
superiores. Ex.: 1/3 de férias.
Os documentos necessários para iniciarmos a execução estes trabalhos após assinatura do
contrato são: As 60 ultimam folhas de pagamento analíticas com os respectivos GFIPS/GPSs. O
prazo para obtermos o valor do conta corrente (a diferença entre o que foi pago e o que deveria ser
pago) é em torno de 10 dias úteis, incluindo a reunião com os auditores da Receita Federal. A
primeira compensação (INSS/Patronal/Receita Vincendo) utilizando o conta-corrente ocorre no
Maximo em 30 dias. O saldo do conta-corrente compensa, em torno de 5 meses a 10 meses
do (INSS/Patronal/Receita Mensal). O valor a ser recuperado será em torno do equivalente do 1 a 2
folhas de pagamento. Ex.: uma folha de 10 milhões recuperará entre 10 a 20 milhões. Estes valores
de recuperação serão possíveis se as contribuições patronais dos últimos 60 meses foram recolhidas
e se as contribuições do SAT/RAT tiverem alíquotas de recolhimento de 2% ou mais.
3- Recuperação Judicial Parcial do Patronal
A recuperação Judicial é realizada sobre as contribuições (INSS/Patronal/Receita)
inconstitucionais recolhidas sobre verbas que se enquadram nos princípios do item 1a e b deste e que
ainda não se tornaram matéria de direito (tem decisões favoráveis nos tribunais superiores, mas
ainda não foram pacificadas e consolidadas pelos mesmos) ex. ferias, horas extras e salário
maternidade.
Esta recuperação equivale de 1,5 folhas de pagamento a 3 folhas. Somente as ferias dá o
equivalente a 1 folha de pagamento. Tomando-se como exemplo, uma folha de pagamento de 10
milhões, recuperamos entre 15 e 30 milhões.

4- Prazos para a Recuperação Judicial do Patronal Parcial
Ao protocolar a inicial (ação principal) com pedido de tutela antecipada interrompemos a
prescrição, seja de 5 ou 10 anos.
Obtemos a tutela antecipada entre 6 a 8 meses. A sentença da ação principal em 3 anos. Como
temos ganhos de causas, temos jurisprudência, o que encurta o prazo de sentença de 4 para 3 anos
O processo ocorre na justiça federal, podendo a inicial ser protocolada em Brasília ou no TRF.
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