
 

 

POR JAQUELINE SÁ 

Entenda a 
Medida 
Provisória 
932/2020 
Governo publica MP que reduz 
contribuição das empresas para o 
'Sistema S’. 

REDUÇÃO DE 50% SOBRE AS 
ALÍQUOTAS AS E INCIDÊNCIA DAS 
CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS 
SOCIAIS AUTÔNOMOS: - MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE 
MARÇO DE 2020, COM VIGÊNCIA A 
PARTIR DE 01/04/2020 ATÉ 
30/06/2020 - COVID-19 

Por Jaqueline Sá - Advogada Especialista 
em Direito Tributário

A medida representa redução dos valores 
das contribuições acima mencionadas 
por 3 (três) meses.  

Com relação às contribuições que têm 
por base de cálculo a folha de salários, 
como: SESI, SENAI e SESC), esclarecemos 
que a redução (provisória) das alíquotas 
não afeta as discussões atualmente 
existentes no Poder Judiciário 
envolvendo a inconstitucionalidade da 
exigência (após o advento da Emenda 
Constitucional nº 33/2001) e a limitação 
das respectivas bases de cálculo a 20 
(vinte) salários mínimos.



A  medida alcança entidades como SESI, SENAC, SENAI, SESC, SEST, SENAR E SESCOOP. Segundo o governo, ao todo as alíquotas 
pagas pelo setor produtivo sofrerão um corte de 50%. 

A medida provisória determina ainda que o Sebrae repasse até junho para o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) 
ao menos metade do que recebe com a arrecadação do adicional de 0,3% cobrado sobre as alíquotas do Sistema S, e que hoje tem diversas 
destinações. O Fampe fornece garantias a empréstimos bancários tomados por pequenos empreendedores. 

 
SERVIÇO SOCIAL 

AUTÔNOMO

FINALIDADE ALÍQUOTA 
ANTERIOR

NOVAS 
ALÍQUOTAS INCIDÊNCIA

SESCOOP 
(Serviço Nacional de 
Aprendizagem do 
Cooperativismo)

Organizar, administrar e executar o ensino 
de formação profissional, a promoção social dos 
empregados de cooperativas, cooperados e de 
seus familiares, e o monitoramento 
das cooperativas no Brasil

2,5% 1,25%
Sobre o montante da remuneração 
paga a todos os empregados das 
cooperativas

SESI 
(Serviço Social da 
Industria)

Organização e administração de escolas de 
aprendizagem industrial, estendida às de 
transporte e comunicações 1,5% 0,75%

Sobre o total da remuneração paga 
pelas empresas do setor industrial 
aos empregados e avulsos que 
prestem o serviço durante o mês

SEST 
((Serviço Social de 
Transporte))

Gerenciar, desenvolver, executar, direta ou 
indiretamente, e apoiar programas voltados à 
promoção social do trabalhador em transporte 
rodoviário e do transportador autônomo, 
notadamente nos campos da alimentação, saúde, 
cultura, lazer e segurança no trabalho

1,5% 0,75%

Sobre o montante da remuneração 
paga aos empregados nos casos 
da empresa; ou obre o salário de 
contribuição previdenciária dos 
transportadores rodoviários 
autônomos

SENAC 
((Serviço Nacional de 
Aprendizagem 
Comercial))

Financiamento de atividades de organização e 
administração de escolas de aprendizagem 
comercial 1% 0,5%

Sobre o total da remuneração paga 
pelas empresas comerciais aos 
empregados e avulsos que lhe 
prestam serviços

SENAT 
(Serviço Nacional de 
Aprendizagem do 
Transporte)

Gerenciar, desenvolver, executar, direta ou 
indiretamente, e apoiar programas voltados à 
aprendizagem do trabalhador em transporte 
rodoviário e do transportador autônomo, 
notadamente nos campos de preparação, 
treinamento, aperfeiçoamento e formação 
profissional

1% 0,5%

Sobre o montante da remuneração 
paga aos empregados nos casos 
da empresa; ou sobre o salário de 
contribuição previdenciária dos 
transportadores rodoviários 
autônomos

SENAR 
((Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural))

Organizar, administrar e executar em todo o 
território nacional o ensino da formação 
profissional rural e a promoção social do 
trabalhador rural, em centros instalados e 
mantidos pela instituição ou sob forma de 
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais

2,25% 1,25% Sobre a folha de 
pagamento

2,25% 1,25%

Sobre a receita da 
comercialização da produção rural 
devida pelo produtor rural pessoa 
jurídica e pela agroindústria

0,2% 0,10%

Sobre a receita da comercialização 
da 
produção rural devida pelo 
produtor rural pessoa física e 
segurado especial
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