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As Contribuições de Terceiros são as contribuições devidas pelas empresas, atualmente recolhidas sobre 
a folha de salários para as outras entidades ou fundos. 

Este módulo do e-Recuperador foi criado para tornar prático e ágil o procedimento de levantamento de 
créditos oriundos da limitação de 20 (vinte) salários mínimos para a base de cálculo da das Contribuições 
para Terceiros. 

A solução permite que profissionais da área tributária possam lidar com o enorme volume de dados que 
envolvem este cálculo e realizar, de forma independente, levantamentos rápidos e precisos, considerando 
Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, Fundo Aeroviário, SENAR, SEST, SE-
NAT e SESCOOP. 
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Público-alvo
Empresas do Lucro Real e Lucro Presumido que recolham as Contribuições para Terceiros e que tenham 
folha de salários com valor superior a 20 (vinte) salários mínimos. 

• Relatórios “Comprovante de Declaração à Previdência”, extraídos da SEFIP; 
• Comprovantes de pagamento da DCTF-WEB – PAGAMENTO UNIFICADO; 
• Planilha para importação de dados (caso não seja possível obter os arquivos acima). 

Arquivos eletrônicos aceitos pelo 
e-Recuperador: 
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Como funciona este módulo 
• O usuário deve carregar os arquivos solicitados, nas competências desejadas, para a extração dos valores recolhidos 

a Terceiros; 

• O sistema irá calcular os valores dos créditos, fornecendo os valores recolhidos indevidamente, de acordo com a tese 
do limite máximo de 20 salários-mínimos para a base de cálculo destas contribuições. 

• Serão geradas planilhas (sintéticas e detalhadas) com todos os valores a recuperar, atualizados de acordo com a 
SELIC acumulada.  

• De posse dos relatórios, o usuário deverá conferir os valores e, concordando com a apuração, tomar as providências 
cabíveis junto ao Poder Judiciário e/ou à Receita Federal do Brasil para realizar a compensação ou a restituição dos 
créditos. 
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Relatórios gerados
• Consolidação dos créditos de Terceiros: planilha que traz, por competência, a diferença entre o total 

das Contribuições para Terceiros recolhidas sobre o valor da folha de salários, o valor destas contribuições 
com a limitação da base de cálculo em 20 (vinte) salários mínimos e o total do crédito passível de recupe-
ração, em valores originais e atualizados pela SELIC. 

• Apuração detalhada dos créditos de Terceiros: planilha que traz, por código de terceiro e competên-
cia, a diferença entre cada Contribuição para Terceiro recolhida sobre o valor da folha de salários, o valor 
de cada uma destas contribuições com a limitação da base de cálculo em 20 (vinte) salários mínimos e o 

crédito passível de recuperação, em valores originais e atualizados pela SELIC. 
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Materiais complementares 
(modelos de peças processuais):

• Modelo de Mandado de Segurança. 
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