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Prezados Leitores:  

 

Nesta 38ª edição do nosso informativo 

Nota Tributária do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(“CARF”), comentamos decisão em que 

a Segunda Seção do CARF, alinhando-se 

com o STF, entendeu que o vale 

transporte pago em dinheiro não deve ser 

incluído na base de cálculo das 

contribuições previdenciárias. 

 

Ainda, analisamos acórdão, também 

proferido pela Segunda Seção do CARF, 

em que se decidiu que o pagamento de 

PLR feito de forma diferenciada dentre 

os diversos setores da empresa, bem 

como feito em valores superiores à 

remuneração anual dos empregados, não 

afronta a Lei 10.101/2000, sendo isento 

de contribuição previdenciária. 

 

Boa leitura. 

 

 

Vale transporte pago em dinheiro. 

Não inclusão na base de cálculo das 

contribuições previdenciárias.  

 

“DECADÊNCIA. SALÁRIO 
INDIRETO. VALE TRANSPORTE. 

VALOR PAGO EM DINHEIRO. NÃO 
INTEGRA O SALÁRIO DE 
CONTRIBUIÇÃO. LEI 7.418/85. 
“(...) O vale-transporte pago em espécie 
pela empresa não integra o salário de 
contribuição, ou seja, o benefício não 
tem caráter salarial, porquanto está de 
acordo com a legislação que trata do 
assunto, em especial ao disposto no 
artigo 2º, da Lei n. 7.418/85. 
 
O benefício, em favor do empregado, é 
ofertado para a execução do trabalho, 
logo o pagamento realizado pela 
empresa não constitui fato gerador de 
contribuição social previdenciária e, 
por conseguinte, não há que se falar em 
descumprimento de obrigação 
tributária acessória.” 
 

A ementa de Acórdão proferido pela 

Segunda Seção de Julgamento do CARF, 

acima transcrita, refere-se a processo 

administrativo oriundo de Auto de 

Infração lavrado para cobrança de multa 

por descumprimento de obrigação 

acessória, relativamente ao período de 

janeiro de 2000 a dezembro de 2003. 

 

Segundo o Agente Fiscal, o Contribuinte 

teria deixado de declarar em Guia de 
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Recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social (“GFIP”) os valores 

referentes ao pagamento de vale 

transporte em dinheiro a seus 

funcionários, nesse período. 

 

Inconformado, o Contribuinte impugnou 

o lançamento, alegando que o 

pagamento de vale transporte em 

pecúnia não integra o salário de 

contribuição – base de cálculo das 

contribuições incidentes sobre a folha de 

salários –, não havendo que se falar em 

omissão de informações na GFIP. 

 

A Delegacia da Receita Federal de 

Julgamento (“DRJ”) conheceu da 

Impugnação apresentada pelo 

Contribuinte, mas manteve a autuação. 

 

Contra essa decisão, o Contribuinte 

interpôs Recuso Voluntário ao CARF, 

com base nos mesmos argumentos 

apresentados à DRJ, o qual foi admitido 

pelos Conselheiros. 

 

O Relator, em seu voto, deu razão ao 

Contribuinte, aduzindo que o fato de o 

vale transporte ser pago em pecúnia aos 

empregados não modifica a natureza 

jurídica dessa verba.  

 

Segundo ele, a origem dessa verba é 

indenizatória, o que se depreende da 

análise do artigo 28, § 9º, alínea f, da Lei 

nº 8.212/91. Esse dispositivo determina 

que a parcela recebida a título de vale 

transporte não compõe o salário de 

contribuição. 

 

Ademais, não haveria sentido em se 

entender que o vale transporte pago em 

papel é isento das contribuições 

previdenciárias e aquele pago em 

dinheiro não o é, já que nas duas 

situações o benefício é o mesmo para o 

trabalhador: o reembolso pelos valores 

gastos com seus deslocamentos ao 

trabalho. 

 

Além disso, consignou o Conselheiro 

Relator que, independente da forma 

como é pago, o vale transporte é 

imprescindível para a execução do 

trabalho e não é pago pela sua execução. 

Logo, não poderiam tais valores ser base 

de cálculo das contribuições 

previdenciárias. 

 

Inclusive, salienta o Relator que o inciso 

III, § 2º, artigo 458, da Consolidação das 

Leis do Trabalho (“CLT”), incluído pela 

Lei nº 10.243/2001, estabelece que o 

transporte concedido como utilidade não 

será considerado salário. 

 

Registra ele, também, que o pagamento 

do vale transporte em dinheiro não gera 

nenhum prejuízo ao trabalhador já que a 

natureza da verba permanece como não 

remuneratória. 

 

Por fim, cita decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, de relatoria 

do Ministro Eros Grau, que entendeu 

não ferir a Constituição Federal o 

pagamento de vale transporte em 

dinheiro. 

 

Assim, o Conselheiro Relator concluiu 

que o vale transporte pago em dinheiro 

não deve ser incluído no salário de 

contribuição, afastando, portanto, a 

penalidade por ausência de declaração de 

seus valores em GFIP.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 
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Participação nos Lucros e Resultados 

– PLR. Isenção. 

 

“PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 
Para ocorrer a isenção fiscal sobre os 
valores pagos aos trabalhadores a título 
de participação nos lucros e resultados, 
a empresa deverá observar a legislação 
específica sobre a matéria. 
 
O PLR concedido nos moldes da Lei 
10.101/2000 não está sujeito à 
incidência da contribuição 
previdenciária por não possuir natureza 
remuneratória.” 
 
A ementa em questão trata de acórdão 

proferido pela Segunda Seção do CARF, 

em análise de processo administrativo, 

oriundo de Auto de Infração lavrado para 

cobrança das contribuições previdenciárias 

devidas à Seguridade Social. 

 

As Autoridades Fazendárias constataram, 

em procedimento de auditoria fiscal, que o 

Contribuinte contabilizou os valores da 

Participação nos Lucros e Resultados 

(“PLR”) paga aos empregados em conta 

de gratificação anual e entendeu que esses 

pagamentos seriam comissões e prêmios 

de produtividade, tendo natureza salarial. 

 

Salientou, ainda, que embora previstas em 

Convenção Coletiva de Trabalho, as regras 

da PLR do Contribuinte não seriam claras 

e objetivas na fixação dos valores da 

participação, além de existir uma grande 

diferença entre os valores pagos entre os 

empregados da área administrativa e 

aqueles da área de negócios. 

 

Por fim, a Autoridade Fiscal alegou que o 

montante pago a determinados 

empregados seria equivalente ou superior 

a seus salários anuais, tendo sido 

comprovada a utilização de critérios 

subjetivos, bem como a intenção de 

pagamento com o intuito de retribuir o 

trabalho, sendo a PLR uma 

complementação salarial.  

 

Por tais razões, concluiu a Fiscalização 

que a PLR foi paga em desacordo com a 

legislação, exigindo as contribuições 

previdenciárias. 

 

Inconformado com a Autuação, o 

Contribuinte impugnou o Auto de Infração 

contra si lavrado, o qual foi integralmente 

mantido pela Delegacia da Receita Federal 

de Julgamento (“DRJ”), de modo que ele 

interpôs Recurso Voluntário ao CARF, 

alegando, em síntese, que: 

 

(i) seria nula a decisão, pois, ao contrário 

do que alega a Fiscalização, a PLR 

não foi formalizada por meio de 

Convenção Coletiva, mas negociada 

com comissão de empregados, com 

presença do sindicato, tendo sido o 

documento resultante dessa 

negociação devidamente arquivado na 

entidade sindical, equívoco que 

provocou-lhe cerceamento de defesa 

quanto à matéria fática; 

 

(ii) qualquer pagamento efetuado pelo 

Contribuinte somente seria base de 

cálculo das contribuições 

previdenciárias se retribuísse os 

serviços prestados, ou fosse realizado 

com habitualidade; e 

 

(iii) os critérios utilizados pela 

Fiscalização para descaracterização 

da PLR seriam estranhos à Lei 

10.101/2000, não havendo qualquer 

dever legal que trate de limites 

específicos de valores, múltiplos de 

salário, proporcionalidade entre 

empregados, razão pela qual as partes 

seriam livres para negociar tais 

parâmetros. 
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Conhecendo do Recurso, a Conselheira 

Relatora deu-lhe integral provimento na 

matéria relativa à PLR, acolhendo os 

argumentos do Contribuinte e afastando a 

exigência fiscal. 

 

Em avaliação da questão preliminar da 

nulidade, ela entendeu que a divergência 

fática não prejudicou a defesa do 

contribuinte, razão pela qual rejeitou a 

alegação do Contribuinte.  

 

No mérito, ela constata que o programa de 

PLR do Contribuinte foi objeto de 

negociação entre a empresa e os 

empregados, com participação do 

representante do sindicato, tendo sido, 

também, arquivado na entidade sindical. 

 

Além disso, consignou que a 

obrigatoriedade de equivalência de valores 

da PLR entre os funcionários da empresa, 

como queria a Autoridade Fiscal, não 

encontra amparo na legislação de regência. 

Ou seja, desde que objeto de acordo entre 

as partes, a diferença de valores em 

decorrência das diversas funções, 

responsabilidades e participação 

diferenciada dos empregados no resultado 

da empresa não implica descumprimento 

das regras contidas na Lei 10.101/2000. 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, 

salientou a Relatora que “o fato de o 

montante pago a alguns empregados a 

título de PLR serem equivalentes ou 

superarem os seus salários anuais não 

caracteriza inobservância aos 

mandamentos inseridos na Lei 

10.101/2000”. 

 

Por fim, consignou a Relatora que o 

programa de PLR do Contribuinte 

estabelecia metas claras e objetivas, tendo 

sido esse fato atestado pelas próprias 

comissões que firmaram os acordos.  

 

Assim, com base nestes fundamentos, o 

CARF deu provimento ao Recurso 

Voluntário do Contribuinte para afastar a 

exigência das contribuições 

previdenciárias sobre os valores pagos a 

título de PLR. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 
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