
LEI No 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994

Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.

(EXCERTOS)
c Publicada no DOU de 16-4-1994, Edição Extra e retificada no DOU de 12-5-1994.

.........................................................................................................................................................................
Art. 3o As empresas ficam obrigadas a fornecer ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa 
entre seus empregados, cópia da Guia de Recolhimento das contribuições devidas à seguridade social arrecadadas 
pelo INSS.
§ 1o Para os fins desta lei, considera‑se empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade 
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, os órgãos e entidades da Administração Pública direta, 
indireta e fundacional, a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão di‑
plomática e a repartição consular de carreira estrangeira.
§ 2o Na hipótese de a empresa possuir mais de uma unidade, os sindicatos de que trata o caput deste artigo terão 
acesso apenas às guias referentes às unidades situadas em sua base ter ritorial.
Art. 4o Ficam as empresas obrigadas, igualmente, a afixar cópia da guia de recolhimento no quadro de horário, de 
que trata o artigo 74 do Decreto‑Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
Art. 5o O INSS informará aos sindicatos os valores efetivamente recolhidos pelas empresas localizadas na base 
territorial destes.
Art. 6o É facultada aos sindicatos a apresentação de denúncia contra a empresa junto ao INSS, nas seguintes 
hipóteses:
I – descumprimento do disposto nos artigos 3o e 4o;
II – divergência entre os valores informados pela empresa e pelo INSS sobre as contribuições recolhidas na mesma 
competência; ou
III – existência de evidentes indícios de recolhimento a menor das contribuições devidas.
Parágrafo único. Recebida a denúncia nos termos deste artigo, o INSS incluirá a empresa denunciada no seu Plano 
de Fiscalização.
Art. 7o Comprovada pela fiscalização a ocorrência das situações previstas nos incisos I e II do artigo anterior, será 
aplicada à empresa multa no valor de 99.000 (noventa e nove mil) Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou outra uni‑
dade de referência oficial que venha a substituí‑la, para cada competência em que tenha havido a irregularidade.
Art. 8o A constatação da improcedência da denúncia apresentada nos termos do artigo 6o desta lei implicará a 
suspensão do direito do sindicato ao fornecimento das informações mencionadas nos artigos 3o e 5o pelo prazo de:
I – 1 (um) ano, quando fundamentada nos incisos I e II;
II – 4 (quatro) meses, quando fundamentada no inciso III.
Parágrafo único. Os prazos fixados nos incisos I e II deste artigo serão duplicados a cada reincidência por parte do 
sindicato.
Art. 9o O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, disciplinará:
I – os procedimentos a serem seguidos pelos sindicatos no requerimento das informações referidas nos artigos 3o 
e 5o, a periodicidade e os prazos de fornecimento das informações;
II – a forma de comprovação do recebimento das guias de que trata o artigo 3o por parte do sindicato;
III – a forma de aplicação da multa instituída no artigo 7o;
IV – a forma de divulgação da relação de entidades punidas conforme o artigo 8o.
Art. 10. Sem prejuízo do disposto no artigo 47 da Lei no 8.212, de 1991, é obrigatória a apresentação de Certidão 
Negativa de Débito (CND) pelas pessoas jurídicas e a elas equiparadas, na contratação de operações de crédito 
junto a instituições financeiras, que envolvam:
I – recursos públicos, inclusive provenientes de fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional 
(FNO, FNE, FCO, FINAM e FINOR);
II – recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e
III – recursos captados através de Caderneta de Poupança.
§ 1o A exigência instituída no caput aplica‑se, igualmente, à liberação de eventuais parcelas previstas no contrato.



§ 2o Consideram‑se instituições financeiras, para os efeitos desta lei, as pes‑soas jurídicas públicas ou privadas que 
tenham como atividade principal ou acessória a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou 
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou por Decreto do Poder 
Executivo a funcionar no Território Nacional.
Art. 11. A CND é o documento comprobatório de inexistência de débito para com o INSS e será por este concedida 
às empresas.
Art. 12. As instituições financeiras obrigam‑se a fornecer, mensalmente, ao INSS, relação das empresas contratadas 
conforme especi fica ção técnica da autarquia.
Art. 13. O descumprimento do disposto nos artigos 10 e 12 desta lei sujeitará os infratores à multa de:
I – 100.000 (cem mil) UFIR por operação contratada, no caso do artigo 10;
II – 20.000 (vinte mil) UFIR no caso do artigo 12.
Art. 14. Fica autorizada, nos termos desta lei, a compensação de contribuições devidas pelos hospitais contratados 
ou conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS) ao INSS, com parcela dos créditos correspondentes a faturas 
emitidas para recebimento de interna ções hospitalares, cujo valor correspondente será retido pelo órgão pagador 
do SUS para amortização de parcela do débito, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 15. Até 30 de junho de 1994, os débitos dos hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de 
Saúde (SUS), relativos a contribuições devidas ao INSS, referentes a competências anteriores a 1o de agosto de 
1993, ajuizados ou não, inclusive os não notificados, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado na 
forma do disposto nos parágrafos deste artigo.
§ 1o Para habilitar‑se ao acordo, os hospitais devem garantir que sejam colocados à disposição do SUS percentuais 
de sua capacidade total instalada em internações hospitalares.
§ 2o A garantia a que se refere o parágrafo anterior será comprovada anualmente pelos Conselhos Municipais ou 
Estaduais de Saúde, conforme disposto em regulamento.
§ 3o Os débitos de que trata este artigo poderão ser amortizados da seguinte forma:
a) mediante dedução mensal, pelo órgão pagador, de cinco por cento das faturas relativas a internações hospi‑

talares para repasse ao INSS, visando à amortização da dívida do respectivo emitente para com a Previdência 
Social, no caso de hospitais que comprovem estejam colocando à disposição do SUS no mínimo 60% (sessenta 
por cento) de sua capacidade total instalada para inter nações hospitalares;

b) mediante dedução mensal de 12,5% (doze e meio por cento) das faturas relativas a internações hospitalares 
para repasse ao INSS, visando à amortização da dívida do respectivo emitente para com a Previdência Social, 
no caso dos hospitais que comprovem estejam colocando à disposição do SUS no mínimo entre 30 (trinta) e 
60% (sessenta por cento) de sua capacidade total instalada para inter na ções hospitalares.

§ 4o Para a efetivação da dedução referida no parágrafo anterior, os acordos conterão:
a) cláusula em que os hospitais e Santas Casas autorizem o órgão pagador do SUS a assim proceder por ocasião 

dos pagamentos respectivos;
b) cláusula determinando sua rescisão, na hipótese de inadimplência das contribuições vincendas, ou em caso de 

denúncia, com o imediato prosseguimento da cobrança de todo o saldo devedor.
§ 5o O valor da dedução prevista no § 3o será convertido em Ufir por ocasião do efetivo repasse ao INSS e deduzido 
do montante total da dívida levantada.
§ 6o O repasse ao INSS previsto nas alíneas a e b do § 3o deste artigo será feito pelo órgão pagador do SUS, obri‑
gatoriamente até o terceiro dia útil subsequente ao pagamento das respectivas faturas.
§ 7o No ato da celebração do acordo de parcelamento previsto no caput deste artigo, as importâncias devidas a 
título de multa, quando referentes a competências anteriores a 1o de agosto de 1993, serão reduzidas em cinquenta 
por cento, para efeito de aplicação da compensação autorizada nesta lei.
§ 8o A redução de que trata o parágrafo anterior não será cumulativa com a concedida nos termos do parágrafo 3o 
do artigo 11 da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
Art. 16. Excepcionalmente, na celebração dos acordos previstos no artigo anterior, será permitido parcelar as con‑
tribuições descontadas dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e não recolhidas ao INSS, de acordo 
com as seguintes regras:
I – em até 24 (vinte e quatro) meses, no caso de acordo celebrado no mês de abril de 1994, referente a competências 
posteriores a 1o de julho de 1991 e anteriores a 1o de agosto de 1993;



II – em até 16 (dezesseis) meses, no caso de acordo celebrado no mês de maio de 1994, referente a competências 
posteriores a 1o de julho de 1991 e anteriores a 1o de agosto de 1993;
III – em até 8 (oito) meses, no caso de acordo celebrado no mês de junho de 1994, referente a competências poste‑
rio res a 1o de julho de 1991 e anteriores a 1o de agosto de 1993.

Art. 17. Aplica‑se aos parcelamentos previstos nos artigos 15 e 16 desta lei o disposto nos parágrafos 3o e 5o do 
artigo 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. Da aplicação do disposto no artigo 18 desta lei, não poderá resultar parcela inferior a 120 (cento 
e vinte) Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou outra unidade de referência oficial que venha a substituí‑la.

Art. 18. Nas ações que tenham por objeto o pagamento de benefícios previ den ciários, os valores expressos em 
moe da corrente constantes da condenação serão convertidos, à data do cálculo, em quantidade de Unidade Fiscal 
de Referência (Ufir), ou outra unidade de referência oficial que venha a substituí‑la, manifestando‑se as partes em 
5 (cinco) dias.

Art. 19. As ações judiciais, inclusive caute lares, que tenham por objeto a discussão de débito para com o INSS serão, 
obrigatoriamente, precedidas do depósito preparatório do valor do mesmo, monetariamente corrigido até a data 
de efetivação, acrescido dos juros, multa de mora e demais encargos.
c O STF, por unanimidade de votos, julgou procedente a ADIN no 1.074-3, para declarar a inconstitucionalidade do caput 

deste artigo (DJU de 10-4-2007).

c Súm. Vinc. no 28 do STF.

Parágrafo único. A propositura das ações previstas neste artigo importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera 
administrativa e desistência do recurso interposto.

Art. 20. Fica prorrogado até a data da publicação desta lei o prazo previsto no artigo 99 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991.

Art. 21. As cooperativas que celebraram convênios com base no Programa de Assistência do Trabalhador Rural, 
extinto pelo artigo 138 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverão apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
perante o INSS a prestação de contas dos atos praticados até 31 de outubro de 1993, para a liquidação de suas 
obrigações.

Parágrafo único. O descumprimento do prazo acima referido implica a imediata execução de débitos verificados.

Art. 22. Fica autorizado o INSS a contratar cinquenta colaboradores, pelo prazo impror ro gável de doze meses, 
mediante contrato de locação de serviços, para promoverem diligências de localização dos devedores com débitos 
inscritos em dívida ativa e levantar bens a serem oferecidos ao respectivo juízo para garantir o cumprimento do 
disposto no artigo 7o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 23. Os depósitos recursais instituídos por esta lei serão efetuados à ordem do INSS ou do juízo, quando for o 
caso, em estabelecimentos oficiais de crédito, assegurada atualização monetária, conforme o disposto no inciso I 
do artigo 9o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 24. O aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral da Previdência Social que estiver 
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida pelo mesmo, fica isento da contribuição a que se refere o 
artigo 20 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Parágrafo único. O segurado de que trata o caput deste artigo que vinha contribuindo até a data da vigência desta 
lei receberá, em pagamento único, o valor correspondente à soma das importâcias relativas às suas contribuições, 
remuneradas de acordo com o Índice de Remuneração Básica dos Depósitos de Poupança com data de aniversário 
do primeiro dia, quando do afastamento da atividade que atualmente exerce.

Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção 
rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do artigo 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser 
a seguinte:
c Caput com a redação dada pela Lei no 10.256, de 9-7-2001.

I – 2,5% (dois e meio por cento) da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção;
II – 0,1% (um décimo por cento) da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, para o finan‑
ciamento da complementação das prestações por acidente de trabalho.

§ 1o O disposto no inciso I do artigo 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador 
de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) da receita 



bruta proveniente da venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR).
c § 1o com a redação dada pela Lei no 10.256, de 9-7-2001.

§ 2o Revogado. Lei no 10.256, de 9‑7‑2001.
§ 3o Para os efeitos deste artigo, será observado o disposto no § 3o do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991, com a redação dada pela Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992.
c A alteração que seria inserida neste prágrafo pela Lei no 10.256, de 9-7-2001, foi vetada, razão pela qual mantivemos a 

sua redação.

§ 4o Revogado. Lei no 9.528, de 10‑12‑1997.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contri‑
buições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
c § 5o acrescido pela Lei no 10.256, de 9-7-2001.

Art. 25‑A. As contribuições de que tratam os incisos I e II do artigo 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, serão 
devidas pelos coo perados, na forma do artigo 25 desta Lei, se pessoa jurídica, e do artigo 25 da Lei no 8.212, de 
24 de julho de 1991, se pessoa física, quando a cooperativa de produção rural contratar pessoal, exclusivamente, 
para colheita de produção de seus cooperados.
§ 1o Os encargos decorrentes da contratação de que trata o caput serão apurados separadamente dos relativos aos 
empregados regulares da cooperativa, discriminadamente por cooperados, na forma do regulamento.
§ 2o A cooperativa de que trata o caput é diretamente responsável pe lo recolhimento da contribuição previ denciária 
de que trata o artigo 20 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3o Não se aplica o disposto no § 9o do artigo 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, à contratação realizada 
na forma deste artigo.
c Art. 25-A acrescido pela Lei no 10.256, de 9-7-2001.

Art. 26. Os benefícios concedidos nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de 
abril de 991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário de benefício 
inferior à média dos 36 (trinta e seis) últimos salários de contribuição, em decorrên cia do disposto no § 2o do artigo 
29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual corres‑
pondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário de benefício considerado para a concessão.
Parágrafo único. Os benefícios revistos nos termos do caput deste artigo não poderão resultar superiores ao teto 
do salário de contribuição vigente na competência de abril de 1994.
c Lei no 10.999, de 15-12-2004, autoriza a revisão dos benefícios previdenciários concedidos, com data base posterior a fe-

vereiro de 1994, e o pagamento dos valores atrasados nas condições que especifica.

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação.
Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29. Revogam‑se as disposições em contrário, especialmente o § 4o do artigo 12, com a redação dada pela Lei 
no 8.861, de 25 de março de 1994, e o § 9o do artigo 29, ambos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; a alínea i 
, do inciso I do artigo 18; o inciso II do artigo 81; o artigo 84; o artigo 87 e parágrafo único, todos da Lei no 8.213, 
de 24 de julho de 1991.

Brasília, 15 de abril de 1994; 
173o da Independência e

106o da República.
Itamar Franco


