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CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS 

FISCAIS (“CSRF”) - JULGAMENTO - 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PLR Data 9/3/2010 
 

Em sessão de julgamento ocorrida em 09.03.2010, a CSRF exarou importante decisão 

quanto ao tema da incidência ou não das contribuições previdenciárias sobre verbas 

pagas a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR. 

 

No caso em pauta, o pagamento da PLR estaria condicionado ao atendimento de metas 

por unidade produtiva e também pelos trabalhadores nela lotados: assim, caso um 

trabalhador extremamente produtivo estivesse prestando serviços em uma unidade que 

não atingiu as mencionadas metas, não teria ele – ou qualquer trabalhador dessa 

discutida unidade – direito ao benefício. 

 

A acusação fiscal para descaracterizar os pagamentos de PLR e considerá-los de 

natureza salarial baseou-se na alegação de que o instrumento coletivo não trazia 

parâmetros seguros para o pagamento da verba. Outrossim, a parcela deveria ser 

integrada ao salário de contribuição em virtude do não recebimento da verba por todos 

os empregados. 

 

Analisando o mérito da autuação, o Conselheiro Relator entendeu que o §1º do art. 2º 

da Lei 10.101/2000, in fine, não traz disposição cogente, no sentido de que os critérios a 

que seus incisos aludem não precisam ser obrigatoriamente seguidos.  

 

Ponderou, ainda, que as disposições da legislação de regência convergiam no sentido 

da livre negociação entre empregadores e empregados; a convenção coletiva de que se 

cuida tratou de maneira clara a forma pela qual o pagamento da verba dar-se-ia, de 

modo que a inclusão de tais parcelas no salário de contribuição poderia dificultar a 

consecução dos objetivos pretendidos com a edição da lei em tela, que simplesmente 

buscou a satisfação dessa garantia constitucional. 
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À exceção de um Conselheiro (julgador fazendário e membro interino) – que acolhia as 

considerações da PFN que atestavam a incidência dos tributos –, os demais integrantes 

da Turma negaram provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. 

 

Essa decisão consiste em precedente muito importante para os contribuintes, uma vez 

que diversos autos de infração têm sido lavrados para desqualificar o pagamento de 

PLR. O nosso escritório patrocina diversas defesas sobre o assunto e continuará 

monitorando a questão. 
 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
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