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ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 

Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2011 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE 

MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE 

TODAS AS PARCELAS. 

O descumprimento do § 2º, do art. 3º, da Lei nº 10.101, de 2000, que veda o 

pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de 

Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um 

semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência 

de Contribuições Previdenciárias sobre todos os pagamentos efetuados a esse 

título e não apenas sobre as parcelas excedentes. Inaplicável a Medida 

Provisória nº 905, de 2019, a fatos geradores pretéritos. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO 

EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. 

A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a 

natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a 

incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da 

Lei nº 10.101/00. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do 

Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os 

conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci 

e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.  

(assinado digitalmente) 

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora 

 

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho 

Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, 

Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e 

Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). 
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Relatório 

O presente processo trata do Debcad 51.011.155-6, referente às Contribuições 

Previdenciárias, parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em 

razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do 

Trabalho - RAT, bem como do Debcad 51.011.156-4, relativo às Contribuições Previdenciárias 

a cargo da empresa destinadas a terceiros (Salário Educação e INCRA), incidentes na 

remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais e não recolhida na 

época própria, proveniente de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), no período de 

01/2010 a 12/2011. 

O Termo de Verificação Fiscal de fls. 149 a 190 assim registra: 

7.1 DA EXISTÊNCIA DE PLANOS CONCOMITANTES PARA PAGAMENTO 

DE PLR 

Conforme descrito anteriormente, o contribuinte utilizou-se de três intrumentos 

distintos para realizar os pagamentos da  PLR aos seus empregados: (i) as Convenções 

Coletivas de Trabalho; (ii) os Acordos Coletivos de Trabalho e (iii) os Modelos de 

Remuneração Variável - Planos Próprios.  

Como consequência, os pagamentos de PLR não se revestem da condição prevista na 

Lei n° 10.101/2000 em seu artigo 2
o
, caput, que determina que a PLR será objeto de 

negociação entre empresa e empregados, mediante UM dos seguintes procedimentos: (i) 

comissão escolhida pelas partes ou (ii) convenção ou acordo coletivo. 

(...)  

7.2 DA   AUSÊNCIA   DE   NEGOCIAÇÃO   ENTRE   AS   PARTES   PARA   A 

FORMALIZAÇÃO DOS MODELOS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 

(...) 

Os Modelos de Remuneração Variável 2009, 2010 e 2011 emitidos pela Diretoria de 

Recursos Humanos não demonstram a participação dos funcionários na sua elaboração, 

assim como a participação de representante sindical da categoria. Apresentam-se como 

manuais, como diretrizes determinadas unilateralmente pela área administrativa do 

Banco Itaú BBA, e que devem ser cumpridas pelos empregados para que eles façam jus 

à remuneração. 

(...) 

7.3 DA PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS DA PLR 

Analisando a periodicidade dos pagamentos efetuados como sendo PLR, constatou-se o 

não atendimento ao disciplinado no § 2
o
 do art. 3

o
 da Lei n° 10.101/2000, transcrito a 

seguir, que expressamente veda o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de 

valores a título de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas 

vezes no mesmo ano civil. Como pode ser observado pelos Demonstrativos –

Periodicidade dos agamentos de PLR - 2010 e 2011, houve casos em que para o mesmo 

beneficiário existiram três pagamentos dentro do mesmo ano civil ou dois pagamentos 

no mesmo semestre.  

(...) 

No caso concreto sob análise, o Banco Itaú BBA iniciou o ano de 2010 com 2.282 

empregados e terminou esse mesmo ano com 2.359 empregados (informação obtida na 

DIPJ 2011, ficha 70 - Informações Previdenciárias). Deste universo:  

a) 2.077 empregados receberam pagamentos a título de PLR em três vezes nos 

mesmo ano civil, nos meses de fevereiro (rubrica 04100-Participação 

Lucros/Resultados), junho (rubrica 00260-Antecipação PCR) e agosto (rubrica 04100- 

Participação Lucros/Resultados); 
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b) 1.999 empregados receberam pagamentos a título de PLR em 4 vezes no 

mesmo ano civil, nos meses de fevereiro (rubricas 00315-PCR Total, 00465-PLR 

Adicional Total, 04100-Participação Lucros/Resultados), junho (rubricas 00260-

Antecipação PCR e 29145-PCR Partic. Adicional), agosto (rubrica 04100-Participação 

Lucros / Resultados) e outubro (rubrica 00445-Antecipação PLR Adicional); 

Com relação ao ano 2011, iniciou o período com 2.359 empregados e terminou com 

2.715 - empregados (informação obtida na DIPJ 2012, ficha 70-Informações 

Previdenciárias). Deste universo: 

a) 2.065 empregados receberam pagamentos a título de PLR em 3 vezes no mesmo ano 

civil, nos meses de fevereiro (rubricas 00260-Antecipação PCR, 00465-PLR Adicional 

Total, 04100-Participação Lucros/Resultados), agosto (rubrica 04100-Participação 

Lucros/Resultados) e outubro (rubrica 00445-Antecipação PLR Adicional). 

A desobediência ao quesito da periodicidade dos pagamentos, por si só, é suficiente 

para que seja desconsiderado o comando constitucional de desvinculação da verba de 

PLR da remuneração. No entanto, como já vimos, não foi apenas nesse quesito que a 

empresa contrariou a lei. 

Em sessão plenária de 06/03/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-

se o Acórdão nº 2301-005.192 (fls. 1.288 a 1.327), assim ementado: 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 

Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011 

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA 

EMPRESA. 

Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados da 

empresa em desacordo com a Lei 10.101, de 2000 sofrem a incidência de contribuições 

sociais previdenciárias. 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 

RESULTADOS. ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. DECISÃO DO 

PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 

569.441/RS (COM REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA, TEMA 344). CF, ART. 

7º, XI. EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO 

NOS LUCROS ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 794, 

DE 1994. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101, DE 2000 E DA LEI 6.404, DE 1976. 

1. O pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 569.441/RS (com 

repercussão geral conhecida, tema 344) decidiu que (a) “o preceito veiculado pelo art. 

7º, XI, da CF inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a 

trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de 

regulamentação”, em face de sua eficácia limitada e (b) “a disciplina do direito à 

participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória 794/94”. 

Por conseguinte, conforme decidido pelo STF, a Lei 6.404, de 1976, não regula a 

participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de 

contribuição. 

2. A verba paga aos diretores não empregados possui natureza remuneratória, 

compondo, dessa forma, o conceito previsto no art. 28, II da Lei 8212, de 1991, e não há 

falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101, de 2000, visto que, 

nos termos de seu art. 2º, essa lei só é aplicável aos empregados. 

3. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 

Justiça na sistemáticas, respectivamente, da repercussão geral e dos recursos repetitivos 

(arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015), deverão ser reproduzidas pelos 

conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Art. 62, § 2º do Anexo II 

do Ricarf). 

APLICAÇÃO DE JUROS SELIC PARA DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 

ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. 
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Nos termos da Súmula CARF n. 4, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios 

incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são 

devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. 

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA 

EMPRESA. 

Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados da 

empresa em desacordo com a Lei nº 10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições 

para terceiros (outras entidades e fundos). 

A decisão foi assim registrada: 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por 

voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros 

Alexandre Evaristo Pinto (Relator), Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e 

Juliana Marteli Fais Feriato, que deram provimento ao recurso. Designada para redigir o 

voto vencedor a Conselheira Andrea Brose Adolfo. Manifestou interesse em apresentar 

declaração de voto o conselheiro João Bellini Júnior. 

Relativamente à PLR paga aos empregados, deu-se provimento aos dois primeiros 

itens da autuação (7.1 e 7.2, fundamentação no voto vencido), mantendo-se o descumprimento 

quanto à periodicidade dos pagamentos (item 7.3 da autuação, fundamentação no voto 

vencedor). A exigência também foi mantida no que tange à PLR dos administradores não 

empregados (fundamentação no voto vencedor).  

Cientificado do acórdão em 02/08/2018 (Termo de Ciência por Abertura de 

Mensagem de fls. 1.335), o Contribuinte interpôs, em 16/08/2018 (Termo de Solicitação de 

Juntada de fls. 1.336), o Recurso Especial de fls. 1.338 a 1.354, com fundamento no artigo 67, do 

Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF nº 343, de 2015, 

suscitando diversas matérias. 

Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, apenas em relação às matérias a 

seguir especificadas, conforme despacho de 05/10/2018 (fls. 1.545 a 1.553): 

- tributação dos valores pagos a título de PLR aos empregados, sem 

observância da periodicidade mínima estabelecida no art. 2º, § 3º, da Lei nº 10.101, de 

2000; e 

- não incidência de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de PLR 

aos diretores não empregados. 

Em seu apelo, quanto às matérias que obtiveram seguimento, o Contribuinte 

alega: 

Da periodicidade prevista na Lei nº 10.101, de 2000 

- inicialmente, pontue-se que a parcela de pagamentos efetuada acima da 

periodicidade fixada em lei decorre de peculiaridades que buscam possibilitar a correta quitação 

de tais valores, em cumprimento à legislação vigente; 

- o Contribuinte, nos anos autuados, realizou dois pagamentos a título de PLR aos 

seus funcionários, sendo que a parcela de pagamentos apontada pela Fiscalização, supostamente 

efetuada acima da periodicidade fixada em lei, decorre de mero ajuste e conciliação entre 

pagamentos efetuados aos empregados decorrentes dos planos de PLR mantidos pela empresa no 

período (CCT e Programas Próprios); 
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- frise-se que o pagamento do sobredito ajuste não altera a natureza dos valores 

pagos a título de PLR, tampouco traduz ofensa ao art. 3º, § 2º, da Lei nº 10.101, de 2000, nos 

termos do entendimento externado pelo Tribunal Superior do Trabalho em situação análoga; 

- assim, o suposto não atendimento ao interregno previsto na legislação, mas que 

foi negociado entre as partes, não poderia descaracterizar tais pagamentos realizados pelo 

Contribuinte, como pretende a decisão recorrida. 

Da Participação nos Resultados dos Administradores 

- o acórdão recorrido parte de uma premissa, que é a inaplicabilidade da Lei nº 

10.101, de 2000, aos diretores estatutários, para obter uma conclusão errada, que é a inclusão de 

todo e qualquer valor pago a tais segurados na composição do salário-de-contribuição; 

- como se nota do art. 152, da Lei nº 6.404, de 1976, a eventual distribuição de 

valores derivados do trabalho ou capital é atribuição da Assembleia Geral, nas regras 

internamente estabelecidas, devendo a norma específica preponderar sobre a genérica; 

- vale lembrar que o direito à participação nos lucros ou resultados foi consagrado 

na Constituição Federal aos trabalhadores e não exclusivamente aos empregados, não havendo 

no ordenamento brasileiro qualquer determinação em contrário; 

- ademais, nem mesmo a decisão proferida pelo STF e que foi suscitada no voto 

vencedor foi nesse sentido, já que ela apenas consolidou o entendimento de que a imunidade da 

PLR (para empregados) depende de norma regulamentadora, instituída a partir da MP 794, de 

1994, convertida na Lei nº 10.101, de 2000; 

- vale frisar, ainda, que naqueles autos discutiu-se somente a PLR paga aos 

empregados, o questionamento acerca da amplitude do direito à participação nos lucros ou 

resultados a outros trabalhadores (diretores ou administradores) não foi objeto de discussão 

naqueles autos,  portanto é inaplicável o entendimento da Repercussão Geral ao caso concreto; 

- sendo assim, se um contribuinte individual, sócio administrador de sociedade 

limitada, pode receber valores derivados do capital - lucro - sem a consequente tributação e 

independentemente da submissão aos ditames da Lei nº 10.101, de 2000, o mesmo valerá para 

qualquer contribuinte individual, como no caso dos administradores do Contribuinte; 

- logo, o diretor/administrador da empresa também poderá recebê-la, sendo 

condição para isenção da verba o seu pagamento efetuado de acordo com lei específica, que, no 

caso, é a Lei nº 6.404, de 1976. 

Ao final, o Contribuinte pede que seja dado provimento ao recurso, reformando-se 

a decisão recorrida. 

O processo foi encaminhado à PGFN em 05/10/2018 (Despacho de 

Encaminhamento de fls. 1.554) e, em 19/10/2018 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.566), 

foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 1.555 a 1.565, contendo os seguintes argumentos: 

- os diretores de S/A não podem ser considerados empregados, pois o vínculo é de 

natureza estatutária e não submetido às normas trabalhistas; 

- a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho reforça o entendimento 

exposto, ao não considerar diretor de S/A como empregado; 

- firmada a premissa de que os diretores de Sociedades Anônimas possuem 

vínculo de natureza societária, devendo reger-se pelas determinações da Lei nº 6.404, de 1976, e 
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do Estatuto da Empresa, é absurda a pretensão do Contribuinte de enquadrar a participação 

estatutária paga aos diretores executivos como participação nos lucros e resultados da empresa, 

nos termos previstos no art. 7º, inciso XI, da CF e Lei nº 10.101, de 2000; 

- como se retira da leitura tanto do art. 7º, XI, da CF/88, como do art. 3º da Lei nº 

10.1001, de 2000, o escopo da instituição da participação nos lucros e resultados é retirar de tal 

parcela a natureza salarial, para que não haja quaisquer reflexos em outras verbas trabalhistas, 

como, por exemplo, férias e aviso prévio, bem como para que não seja considerada salário-de-

contribuição para fins previdenciários; 

- sabe-se, por outro lado, que as remunerações dos diretores que não possuem 

vínculo empregatício não são base de cálculo das denominadas verbas trabalhistas e 

previdenciárias; 

- diante da finalidade da lei, não faz sentido atribuir aos valores recebidos pelos 

diretores a natureza jurídica de PLR, pois para esses diretores os efeitos instituídos pela 

legislação (desvinculação dessas quantias da base de cálculo das verbas trabalhistas e 

previdenciárias) não ocorreriam, por absoluta falta de objeto; 

- da leitura do art. 152, caput, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404, de 1976, está claro que, 

além da remuneração, o chamado pró-labore, pode a companhia atribuir aos administradores 

participação nos lucros, porém condicionada às seguintes exigências: fixação, no estatuto, de 

dividendo mínimo obrigatório em 25% ou mais do lucro líquido; efetiva atribuição aos acionistas 

do dividendo obrigatório; e limitação de tal participação, que não pode ultrapassar a 

remuneração anual dos administradores, nem um décimo dos lucros, prevalecendo o limite 

menor; 

- sucede que na hipótese em testilha, conquanto o Contribuinte alegue que a verba 

paga a seus diretores executivos tenha suporte no art. 152, §1º, da Lei das Sociedades Anônimas, 

não carreou aos autos qualquer prova que demonstre o atendimento aos requisitos acima 

enumerados; 

- tal circunstância leva à convicção de que se trata de remunerações pagas a 

diretor não empregado a título de pró-labore e que devem, desta feita, sofrer a incidência 

tributária; 

- finalmente, convém ressaltar que, ainda que se considerasse possível, em tese, 

que diretores não empregados de sociedades anônimas recebessem PLR, no caso dos autos o 

Contribuinte não comprovou o preenchimento dos requisitos da Lei nº 10.101, de 2000; 

- o CARF tem consistentemente se manifestado no sentido ora defendido, de 

modo a reafirmar a natureza remuneratória da participação estatutária e a necessidade de sua 

inclusão na base de cálculo da Contribuição Previdência a cargo da empresa, incidente sobre a 

remuneração paga a contribuintes individuais; 

- ainda de acordo com tais precedentes, a Lei nº 6.404, de 1964, não regula a 

participação nos lucros e resultados, pois a PLR somente foi regulamentada após a Constituição 

Federal de 1988; 

- em relação à periodicidade, a própria Contribuinte reconhece que efetuou 

pagamentos de PLR em desacordo com a lei, entretanto tenta justificar alegando tratar-se de 

meros ajustes nos pagamentos efetuados aos empregados; 
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- todavia, tal justificativa não tem o condão de sanar a conduta contrária ao texto 

legal, qual seja, pagamento em periodicidade inferior a um semestre e, no caso dos autos, em 

mais de duas vezes no mesmo ano civil; 

- havendo pagamento em desconformidade com os termos legais, em qualquer 

extensão e em decorrência da unicidade do instituto "participação nos lucros e resultados", todos 

os pagamentos a este título devem ser tributados, sendo inaplicável o entendimento de que "uma 

parte" do plano estaria de acordo com a lei e "uma outra parte" em desacordo com a mesma lei; 

- no caso concreto, ficou configurado o descumprimento do art. 3º, § 2º, da Lei nº 

10.101, de 2000, afastando assim, o benefício da não incidência das Contribuições 

Previdenciárias sobre tais verbas, conforme alínea “j”, do § 9º, do art. 28, da Lei nº 8.212, de 

1991;  

- importante relembrar que ausência de um dos requisitos é suficiente para 

desqualificação da verba paga como Participação nos Lucros ou Resultados, estando fora da 

esfera de tributação da Contribuição Previdenciária somente os valores pagos com estrita 

obediência aos comandos previstos na Lei nº 10.101, de 2000.  

Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso. 

Distribuído o processo na Instância Especial, verificou-se que no Despacho de 

Admissibilidade de fls. 1.545 a 1.553 não fora examinada a matéria – juros de mora sobre a 

multa de ofício, razão pela qual, por meio do Despacho de Saneamento de 15/08/019 (fls. 1.575 

a 1.578), foi solicitada a elaboração de Despacho Complementar de Admissibilidade, o que foi 

feito em 16/08/2019 (fls. 1.580 a 1.583), oportunidade em que se negou seguimento à citada 

matéria. 

 

Voto            

Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora 

O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais 

pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. 

Trata-se do Debcad 51.011.155-6, referente às Contribuições Previdenciárias, 

parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de 

Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, 

bem como do Debcad 51.011.156-4, relativo às Contribuições Previdenciárias a cargo da 

empresa destinadas a terceiros (Salário Educação e INCRA), incidentes sobre a remuneração 

paga aos segurados empregados e contribuintes individuais e não recolhida na época própria, 

proveniente de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), no período de 01/2010 a 12/2011, 

conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 149 a 190. 

O apelo visa rediscutir as seguintes matérias: 

- tributação dos valores pagos a título de PLR aos empregados, sem 

observância da periodicidade mínima estabelecida no art. 2º, § 3º, da Lei nº 10.101, de 

2000; e 

- não incidência de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de PLR 

aos diretores não empregados. 
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Quanto à primeira matéria, embora a autuação tenha registrado o 

descumprimento a três requisitos, no acórdão recorrido considerou-se o descumprimento de 

apenas um desses requisitos, relativo à periodicidade dos pagamentos. Nesse passo, o Colegiado 

entendeu que, excedido o quantitativo legal de pagamentos, todos os pagamentos a esse título 

devem ser tributados. O Contribuinte, por sua vez, defende que o não atendimento ao interregno 

previsto na legislação, mas que foi negociado entre as partes, não poderia descaracterizar tais 

pagamentos como PLR. 

No que tange à periodicidade dos pagamentos de PLR dos empregados, o voto 

vencedor assim registra: 

7.3 DA PERIODICIDADE DOS PAGAMENTOS DA PLR 

Analisando a periodicidade dos pagamentos efetuados como sendo PLR, constatou-se o 

não atendimento ao disciplinado no § 2º do art. 3º da Lei n° 10.101/2000, transcrito a  

seguir, que expressamente veda o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de 

valores a título de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas 

vezes no mesmo ano civil. 

Como pode ser observado pelos Demonstrativos Periodicidade dos Pagamentos de PLR 

2010 e 2011, houve casos em que para o mesmo beneficiário existiram três pagamentos 

dentro do mesmo ano civil ou dois pagamentos no mesmo semestre. 

... 

Dessa forma, por ter sido descumprida essa importante determinação legal e sendo a 

PLR um instituto único, todos os valores pagos a esse título, constantes dos 

Demonstrativos da PLR Paga por Beneficiário 2010 e 2011, que incluem todos os 

pagamentos efetuados pelo Banco Itaú BBA (Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e 

Modelo de Remuneração Variável Plano Próprio), não se desvinculam da remuneração 

e foram, considerados integrantes do salário de contribuição. 

(...) 

No caso concreto sob análise, o Banco Itaú BBA iniciou o ano de 2010 com 2.282 

empregados e terminou esse mesmo ano com 2.359 empregados (informação obtida na 

DIPJ 2011, ficha 70 Informações Previdenciárias). 

Deste universo: 

a) 2.077 empregados receberam pagamentos a título de PLR em três vezes nos mesmo 

ano civil, nos meses de fevereiro (rubrica 04100 – Participação Lucros/Resultados), 

junho (rubrica 00260 Antecipação PCR) e agosto (rubrica 04100 – Participação 

Lucros/Resultados); 

b) 1.999 empregados receberam pagamentos a título de PLR em 4 vezes no mesmo ano 

civil, nos meses de fevereiro, (rubricas 00315 PCR Total, 00465 PLR Adicional Total, 

04100 Participação Lucros/Resultados), junho (rubricas 00260 Antecipação PCR e 

29145 PCR Partic. Adicional), agosto (rubrica 04100 Participação Lucros/Resultados) e 

outubro (rubrica 00445 Antecipação PLR Adicional); 

Com relação ao ano 2011, iniciou o período com 2.359 empregados e terminou com 

2.715 empregados (informação obtida na DIPJ 2012, ficha 70 – Informações 

Previdenciárias). 

Deste universo: 

a) 2.065 empregados receberam pagamentos a título de PLR em 3 vezes no mesmo ano 

civil, nos meses de fevereiro (rubricas 00260 Antecipação PCR, 00465 PLR Adicional 

Total, 04100 Participação Lucros/Resultados), agosto (rubrica 04100 Participação 

Lucros/Resultados) e outubro (rubrica 00445 Antecipação PLR Adicional). 

A desobediência ao quesito da periodicidade dos pagamentos, por si só, é suficiente 

para que seja desconsiderado o comando constitucional de desvinculação da verba de 
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PLR da remuneração. No entanto, como já vimos, não foi apenas nesse quesito que a 

empresa contrariou a lei. 

(...) (Grifamos) 

De plano, registre-se que a participação dos empregados no lucro das empresas 

tem sede constitucional, no Capítulo que trata dos Direitos Sociais: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 

excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 

E assim foi editada a Medida Provisória nº 794, de 2004, sucessivamente 

reeditada até a conversão na Lei nº 10.101, de 2000: 

Art.1º Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à 

produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição. 

A citada lei normatizou diversos aspectos da participação no resultado, tais como: 

forma de negociação, impossibilidade de substituição da remuneração por esse benefício, 

periodicidade, etc. 

Ao tratar especificamente da periodicidade do pagamento, o legislador assim 

especificou: 

Art.3° A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a remuneração 

devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo 

trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. 

[...] 

§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a 

título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade 

inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. (grifei) 

Destarte, ao efetuar os pagamentos em mais de duas parcelas no mesmo ano civil, 

o Contribuinte fez tábula rasa do § 2º, acima transcrito. 

A Lei nº 8.212, de 1991, na alínea “j”, do § 9º, do art. 28, que regula a isenção 

previdenciária sobre a participação nos lucros, estabelece que não haverá a incidência de 

Contribuições Previdenciárias sobre dita verba, porém condiciona o benefício ao pagamento da 

parcela dos resultados de acordo com a lei específica, no caso, a Lei nº 10.101, de 2000: 

Art. 28. [...] 

§ 9 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: 

[...] 

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de 

acordo com lei específica; 

Conclui-se, assim, que em havendo o pagamento em desrespeito à Lei nº 10.101, 

de 2000, a verba deve ser integrada ao salário-de-contribuição. 

Ressalte-se que não há que se falar na inclusão, na base de cálculo, de apenas as 

parcelas excedentes, uma vez que não se trata simplesmente da extrapolação de um limite e sim 

da própria desnaturação da verba, sendo irrelevante a motivação que levou a empresa a 

descumprir a periodicidade determinada por lei. 
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Quanto à jurisprudência da CSRF, esta corrobora o entendimento esposado no 

presente voto, conforme a seguir se exemplifica: 

Acórdão 9202-004.342, de 24/08/2016: 

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias 

Período de apuração: 01/04/2007 a 30/11/2008 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - REQUISITOS DA LEI Nº 

10.101/2000. PERIODICIDADE SEMESTRAL. 

É vedado o pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais 

de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os dois requisitos são cumulativos. O 

pagamento fora dos limites temporais dá natureza de complementação salarial à 

totalidade da verba paga a título de participação nos lucros ou resultados. No caso, 

restou comprovado descumprimento do critério da periodicidade para alguns dos 

empregados. 

Acórdão nº 9202-007.204, de 25/09/2018: 

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias 

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA. 

DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS 

PARCELAS. 

O descumprimento do § 2º, do art. 3ª, da Lei nº 10.101/2000 que descreve a vedação do 

pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação 

nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou 

mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição 

previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação às 

parcelas excedentes. 

Acórdão nº 9202-007.697, de 27/03/2019: 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 

Período de apuração: 01/02/2008 a 30/11/2008 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA. 

DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS 

PARCELAS. 

O descumprimento do §2º do art. 3º da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação do 

pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação 

nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou 

mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição 

previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação as 

parcelas excedentes. 

Acórdão 9202-007.875, de 22/05/2019: 

"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias 

Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM 

PERIODICIDADE INFERIOR À FIXADA EM LEI. INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO. 

O pagamento de PLR em periodicidade inferior àquela prevista em lei específica conduz 

à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a esse título. 
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Convém trazer à colação trecho do voto do Acórdão nº 9202-007.697, da lavra da 

Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, proferido no processo nº 

16327.721315/2013-74, tratando  de caso muito similar ao ora analisado, cujo Recorrente era o 

Banco Itaucard S.A. Na oportunidade, foi adotado o voto do Ilustre Conselheiro Cleberson Alex 

Friess, proferido no acórdão então recorrido, nº 2401-004.796, cujos fundamentos agrego ao 

presente voto: 

Em relação ao descumprimento legal descrito pela autoridade fiscal, reproduzo os 

argumentos trazidos pelo relator do processo na Câmara baixa, os quais adoto como 

razões de decidir, por concordar com seu posicionamento e por entender que a matéria 

foi suficientemente tratada, senão vejamos trecho do seu voto: 

[...] 

33. A finalidade da instituição pelo legislador desse critério básico para a não 

incidência da contribuição previdenciária foi buscar evitar a utilização da parcela 

como uma forma disfarçada de substituição ou complementação da remuneração 

devida ao segurado empregado. 

34. De acordo com o agente fiscal, o contribuinte não seguiu a determinação do § 2º do 

art. 3º da Lei nº 10.101, de 2000, e realizou, para o mesmo beneficiário, mais de dois 

pagamentos no ano de 2008. Para ilustrar os fatos, anexou a Planilha 'PLR Múltiplos 

Pagamentos 2008', que contém, por amostragem, os pagamentos efetuados aos 

segurados empregados (fls. 268/271). 

35. Por sua vez, a recorrente sustenta que o suposto pagamento acima da 

periodicidade é decorrente de peculiaridades que buscam possibilitar a correta 

quitação dos valores a título de Participação nos Lucros ou Resultados, em 

cumprimento da legislação vigente. A parcela excedente é mero ajuste nos 

pagamentos efetuados aos segurados empregados. 

[...] 

41. Desde já ressalto, com base na disciplina estabelecida pela Lei nº 10.101, de 2000, 

que não vislumbro obstáculo à coexistência simultânea de diferentes instrumentos de 

negociação coletiva para regulamentar o pagamento pela empresa da Participação 

nos Lucros ou Resultados, tais como convenção e acordo coletivo, como forma de 

adequação às peculiaridades empresariais e aos interesses específicos das partes 

envolvidas. Da mesma forma, inexiste qualquer vedação no texto legal de regência à 

fixação de uma parcela de antecipação a título de Participação nos Lucros ou 

Resultados. 

42. Em qualquer caso, contudo, é obrigatório o respeito ao critério de periodicidade 

dos pagamentos disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 2000, uma vez que o 

legislador ordinário elegeu, como regra cogente, para afastar a incidência da norma 

tributária, o cumprimento de determinado parâmetro objetivo no que diz respeito à 

Participação nos Lucros ou Resultados. 

43. A partir da documentação que instrui os autos, verifico a existência de vício na 

própria formulação das regras do Programa de Participação nos Lucros ou 

Resultados, quando avaliados, em conjunto, os instrumentos de negociação coletiva 

firmados pelas partes, relativamente ao requisito da periodicidade dos pagamentos. 

43.1 Com efeito, por intermédio da CCT 2007, aplicável a todos os segurados 

empregados, convencionou-se o pagamento no ano de 2008, até o mês de março, de 

valores a título de Participação nos Lucros ou Resultados (fls. 159/168). Já a CCT 

2008 previu, com relação ao respectivo período de avaliação, uma antecipação da 

Participação nos Lucros ou Resultados, no mês de nov/2008, tanto para a parcela 

básica quanto ao adicional da participação (fls. 169/178). 

43.2 A seu turno, o ACT 2007/2008 estabeleceu uma participação complementar nos 

resultados para os trabalhadores, cujo pagamento seria efetuado anualmente, junto 
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com a segunda parcela da Participação nos Lucros ou Resultados prevista nas CCT´s 

(fls. 204/207). 

43.3 Ocorre que o aditivo ao ACT 2007/2008 concedeu uma antecipação, no mês de 

ago/2008, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), descontada por 

ocasião do pagamento final da participação complementar nos resultados (fls. 

208/209). 

43.4 No tocante àqueles funcionários elegíveis ao Programa Próprio, nos termos da 

Cláusula Sexta do ACT 2007/2008, tais como os empregados pertencentes aos níveis de 

gerente e superintendente, o programa complementar estabeleceu o pagamento 

semestral da participação nos resultados institucional, com previsão de antecipação de 

uma parcela no mês de ago/2008 (fls. 241/248). 

44. Como se percebe, os pagamentos, para um mesmo trabalhador, nos meses de 

fev/2008, ago/2008 e nov/2008, de acordo com os exemplos reproduzidos na Planilha 

"PLR Múltiplos Pagamentos 2008", às fls. 268/271, espelham os compromissos 

assumidos por meio dos instrumentos de negociação coletiva, cuja própria 

formatação do programa extrapola a frequência anual de dois pagamentos no mesmo 

ano civil. 

45. Em consequência, à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, os 

pagamentos realizados não são reflexos de uma mácula restrita à execução do 

Programa de Participação nos Lucros ou Resultados, o que poderia justificar, em tese, 

a tributação apenas sobre as quantias pagas excedentes à periodicidade anual. 

46. É obrigatória a compatibilização entre os instrumentos coletivos de negociação 

para a realização dos pagamentos ao mesmo trabalhador em frequência igual ou 

superior ao prazo legalmente estipulado e, no máximo, até duas vezes no mesmo ano 

civil, sob pena de incidência da tributação sobre os valores pagos. 

47. Logo, todos os pagamentos em desacordo com o prescrito no § 2º do art. 3º da Lei 

nº 10.101, de 2000, estão submetidos à incidência da contribuição previdenciária, 

assim como à tributação reflexa pelas contribuições devidas a terceiros. Em razão da 

decadência, permanece exigível apenas os valores pagos no mês de nov/2008. 

[...] 

Ou seja, da transcrição dos trechos muito bem delineados pelo julgador a quo, não se 

trata de mera diferença. Ademais, o legislador é claro quando descreve que no art. 3º 

que a PLR não deve substituir ou complementar a remuneração, vedando o pagamento 

de qualquer antecipação ou distribuição de valores em periodicidade inferior a um 

semestre ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. Descabido nesse caso, qualquer 

interpretação de que as parcelas acima do limite legal, visa complementar. 

Assim, ao pagar mais de duas vezes, descaracterizado encontra-se todo o PLR do 

contribuinte, razão pela qual deve ser tributado em sua totalidade. Dessa forma, em 

relação ao PLR, entendo que restou descumprido o requisito da periodicidade assim 

como já apreciado pela Turma a quo. (grifei) 

Assim, incabível a tributação apenas das parcelas excedentes, considerando-se que 

houve a própria desnaturação da verba como PLR, em virtude da inobservância dos requisitos 

previstos na Lei nº 10.101, de 2000, de sorte que ao Recurso Especial deve ser negado 

provimento, no que tange à tributação dos valores pagos a título de PLR aos empregados. 

Por último, cabe examinar questão trazida pelo Contribuinte em memorial, 

atinente a fato superveniente à interposição do Recurso Especial, qual seja, a edição da Medida 

Provisória nº 905, de 11/11/2019 (DOU de 12/11/2019), que, dentre outros efeitos, alterou o art. 

2º da Lei nº 10.101, de 2000, analisada no presente voto. Dita Medida Provisória, na parte que 

interessa ao caso ora tratado, assim registra, conforme o sítio do Palácio do Planalto na Internet: 
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Participação nos lucros e prêmios 

Art. 48.  A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 2º  ................................................................................................ 

(...) 

§ 8º  A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2º do art. 3º macula 

exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim 

entendidos:         (Produção de efeitos) 

I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro do 

mesmo ano civil; e 

II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um 

trimestre civil do pagamento anterior. 

§ 9º  Na hipótese do inciso II do § 8º, mantêm-se a higidez dos demais 

pagamentos.         (Produção de efeitos) 

De fato, foram promovidas alterações no art. 2º, da Lei nº 101.101, de 2000, 

reconhecendo-se mácula apenas quanto aos pagamentos excedentes à periodicidade legal, e o 

argumento do Contribuinte é no sentido da aplicação imediata da MP ao caso ora em julgamento. 

Primeiramente, cabe trazer à colação as regras de aplicação da lei no tempo, 

estabelecidas nos artigos 106 e 144, do Código Tributário Nacional:  

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 

penalidade à infração dos dispositivos interpretados;  

(...) 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e 

rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

Compulsando-se a Medida Provisória em tela, verifica-se que não consta qualquer 

registro no sentido de que as alterações promovidas pelo art. 48 no art. 2º, da Lei nº 10.101, de 

2000, seriam de natureza interpretativa, como exige o CTN, de sorte que ditas alterações 

estabelecem efetivamente um novo regime jurídico, aplicável apenas aos fatos geradores futuros. 

Ainda que assim não fosse - o que se admite apenas para argumentar - não há 

qualquer dúvida quanto ao objeto da alteração promovida pela MP, que é o art. 2º, pois foi nesse 

dispositivo que foram inseridas as novas regras, que o Contribuinte quer ver aplicadas de 

imediato ao seu caso.  O objeto da alteração – repita-se, art. 2º, da Lei nº 10.101, de 2000 - fica 

evidente pela aposição do link/lembrete “Produção de efeitos”, logo adiante dos novos §§8º e 9º, 

incluídos no art. 2º, alertando e direcionando para a regra a ser observada, contida no art. 53 da 

MP:  

Art. 53.  Esta Medida Provisória entra em vigor: 

(...) 

III - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. 

§ 1º  Esta Medida Provisória produzirá efeitos: 

I - quanto ao disposto no art. 9º, no art. 12, no art. 19, no art. 20, no art. 21, no art. 25, 

no art. 26, no art. 28 na parte em que altera o art. 457 e o art. 457-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, no art. 48 na parte 

em que altera o art. 2º da Lei nº 10.101, de 2000, somente quando atestado, por ato 

do Ministro de Estado da Economia, a compatibilidade com as metas de resultados 

fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 
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atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e aos 

dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias relacionados com a matéria; 

Destarte, ainda que a alteração ora em análise fosse de natureza interpretativa – o 

que se admite apenas por amor ao debate – há regra específica contida na própria MP nº 905, de 

2019, condicionando a respectiva produção de efeitos a evento futuro, o que mais uma vez 

inviabiliza a pretensão do Contribuinte. 

Corroborando o posicionamento ora esposado, convém trazer à colação a própria 

Lei nº 10.101, de 2000, já alterada pela Medida Provisória nº 905, de 2010, conforme versão 

atualizada pelo próprio Palácio do Planalto e disponível na Internet:  

Art. 2
o
  A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a 

empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, 

escolhidos pelas partes de comum acordo: 

(...) 

§ 8º  A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2º do art. 3º macula 

exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos:   

Produção de efeitos      (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro do 

mesmo ano civil; e      (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um 

trimestre civil do pagamento anterior.      (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 

2019) 

§ 9º  Na hipótese do inciso II do § 8º, mantêm-se a higidez dos demais 

pagamentos.   Produção de efeitos      (Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 

2019) 

Assim, como se pode constatar, o próprio Poder Executivo, que editou a Medida 

Provisória nº 905, de 2019, ao promover a divulgação da Lei nº 10.101, de 2000, já alterada pela 

citada MP, mantém os link/lembretes adiante dos novos §§ 8º e 9º, do art. 2º, o que não deixa 

dúvida acerca da regra de produção de efeitos a ser observada, insculpida no art. 53 da mesma 

MP, inclusive no que tange à alteração que o Contribuinte quer ver aplicada imediatamente ao 

presente caso.  

Destarte, por qualquer ângulo que se analise, a Medida Provisória nº 905, de 2019, 

não é aplicável ao caso ora em julgamento, reafirmando-se a negativa de provimento ao recurso, 

nesta parte.  

Quanto à segunda matéria suscitada pelo Contribuinte - não incidência de 

Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de PLR aos diretores não empregados – 

recentemente foi proferido o Acórdão nº 2202-005.188, de 08/05/2019, relativo à empresa ora 

Recorrente, abordando outro período apuração. O voto, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie 

Soares Anderson, trago à colação como minhas razões de decidir: 

Da participação nos lucros ou resultados dos diretores/administradores 

O inciso XI do art. 7º da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados, 

desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, 

conforme definido em lei. 

Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos 

Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que apresenta 

vínculo de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira (CANOTILHO, J.J. 
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Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1994, p. 285): 

(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores, ao 

lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado constitucional, 

do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção tradicional dos direitos, 

liberdades e garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos, 

fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador subordinado) como 

titular de direitos de igual dignidade. 

Ressalte-se que os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7º da CF 

não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores. A quase totalidade deles, tais 

como o décimo terceiro salário e a licença-paternidade é voltada aos trabalhadores com 

vínculo de subordinação, sem que seja sequer cogitada 'discriminação' pelos não 

alcançados pelas normas ali contidas, como profissionais liberais, para citar-se apenas 

um dentre os vários exemplos possíveis. 

Também o § 4º do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos 

lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula 

previsão de participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade, regrando 

que a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e 

que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado e não ao 

trabalhador não subordinado desvinculada do salário, participação nos ganhos 

econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 

Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional, que 

diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo inciso XI do 

art. 7º, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus contornos mais definitivos 

com o advento da MP nº 794/94. 

Por sua vez, o art. 2º da Lei nº 10.101/00, que a partir de sua edição passou a regrar a 

participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe claramente, 

em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos empregados. Atente-

se que a lei não faculta, como parecem entender alguns, a negociação entre empresa e 

seus empregados, mas determina - "será" - que ela seja realizada para que se possa falar 

em acordo sobre lucros ou resultados. 

Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto lógico, 

que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por meio de 

tal negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a participação dos 

empregados nos lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo 

mesmo, salvo, talvez, na esfera íntima do indivíduo. 

A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o 

destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do 

poder de da empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes 

simultâneas de empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo, 

caso assim se admita)? 

Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por 

representantes dos diretores estatutários/trabalhadores diretores também, por suposto 

que fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com eles 

mesmos, só que aí assumindo os papéis de representantes dos empregadores. Tudo isso, 

sob as vistas de um representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita 

situação criada. 

A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa condição 

alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a 

título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as 

benesses tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social. 

Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese. 
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Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão de 

sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do princípio da legalidade, 

diferenciando os desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado dos 

direitos sociais tal como insculpidos em sede constitucional. 

À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não 

empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de 

contribuintes individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a alínea 

"f" do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212/91. 

Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração auferida 

durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total das 

remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts. 22 e 

28 da Lei nº 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j" do § 9º 

do art. 28 desse diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse dispositivo 

a Lei nº 10.101/00, a qual, conforme explanado, não contempla trabalhadores não 

empregados. 

Como fecho desse tópico, registre-se que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as 

sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das 

contribuições previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes 

individuais por parte das empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o 

regramento de contribuições para a seguridade social requer lei ordinária específica, 

competência essa exercida pela União com a edição da Lei nº 8.212/91. 

Aquela lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a forma 

de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando, assim, 

sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE nº 

569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral nº 344 (de observância 

obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF): 

Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos 

lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, 

que regulamentou o art. 7º, XI, da Constituição Federal de 1988. 

Traga-se à baila, também sobre o tema, o julgado do STF (Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário nº 636.899/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 

17/11/2015): 

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7º, XI, da Constituição. 

Norma não autoaplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da 

empresa. Regulamentação. Lei nº 10.101/2000. 

Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei nº 6.404/76. 

Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba. 

Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional. 

1. O preceito contido no art. 7º, XI, da Constituição não é autoaplicável e a sua 

regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória nº 794/94, convertida na 

Lei nº 10.101/2000. 

2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de 

que trata o art. 7º, XI, CF, a Lei nº 10.101/2000 e o art. 28, § 9º, Lei nº 8.212/91, não 

se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no 

art. 152 da Lei nº 6.404/76. 

(...) (negritei) 

Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados 

prevista constitucionalmente é a Lei nº 10.101/00 (conversão da MP nº 794/94), 

conforme já assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no 

AgRg no AREsp nº 95.339/PA, j. 20/11/2012. 

Portanto, não há reparos a fazer na exigência fiscal, nesse ponto. 
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Assim, resta patente que os valores pagos a diretores não empregados estão 

sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias, já que não alcançados pela prerrogativa 

do art. 28, § 9º, “j”, da Lei nº 8.212, de 1991. 

Ainda sobre os planos de PLR da empresa ora Recorrente, citam-se os seguintes 

julgados, todos com o mesmo entendimento aqui esposado: 

Acórdão nº 2201-004.830, de 16/01/2019 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 

Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS. 

INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. 

POSSIBILIDADE. 

O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de 

regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das 

contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de 

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem 

como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. 

PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. 

A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores 

contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais 

previdenciárias. 

Acórdão nº 2201-004.804, de 04/12/2018 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2006 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. 

INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. 

O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de 

regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das 

contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de 

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem 

como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. 

PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES. 

A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores 

contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais 

previdenciárias. 

Acórdão nº 2301-004.748, de 12/07/2016 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009 

(...) 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU 

RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.101/2000. 

Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos previstos na 

Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias. 

A ausência de um dos requisitos é suficiente para desqualificação da verba paga como 

Participação nos Lucros ou Resultados. Somente os valores pagos com estrita 

obediência aos comandos previstos na Lei nº 10.101/2000, estão fora da esfera de 

tributação da contribuição previdenciária. 
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Recurso Negado 

Acórdão nº 2301-004.747, de 12/07/2016, alterado pelo Acórdão de Embargos 

nº 2301-005.275, de 09/05/2018 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 

(...) 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU 

RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.101/2000. 

Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos previstos na 

Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias. A ausência 

de um dos requisitos é suficiente para desqualificação da verba paga como Participação 

nos Lucros ou Resultados. Somente os valores pagos com estrita obediência aos 

comandos previstos na Lei nº 10.101/2000, estão fora da esfera de tributação da 

contribuição previdenciária. 

REMUNERAÇÃO DIRETORES/ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA DE 

PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9º DA LEI 8.212/91. 

Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não 

haver incidência é necessária à previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos 

princípios da legalidade e da isonomia. Inteligência do art. 28, § 9º da Lei 8.212/91. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES NÃO 

EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DO 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA 

LEI 6.404/76. 

Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se falar em 

exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000, posto que nos termos do 

art. 2º da referida lei, essa só é aplicável aos empregados. A verba paga aos diretores 

não empregados possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a 

participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de 

contribuição, posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o 

trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito previsto no art. 

28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada, 

dependendo de lei regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela 

não foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade. Inteligência 

dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no 

AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida 

Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as 

condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores 

empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de 

30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de repercussão geral. 

Registre-se que a matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros 

julgamentos, corroborando o entendimento esposado no presente voto, conforme a seguir se 

exemplifica: 

 Acórdão nº 9202-007.871, de 22/05/2019: 

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias 

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 

[...] 
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DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES ESTATUTÁRIOS. EXCLUSÃO DA 

BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.  

Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei 6.404/1976, 

estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros, posto que inexiste norma 

que lhes conceda isenção. A Lei 10.101/2000 regulamenta o pagamento de participação 

nos lucros ou resultados a trabalhadores vinculados a empresas na condição de 

empregados e não serve como base para isentar de contribuições previdenciárias valores 

pagos a esse título quando destinados a outras espécies de segurados da Previdência 

Social. 

Acórdão nº 9202-007.609, de 26/02/2019 

(...) 

PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM 

VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA 

BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 e da lei 6.404/76 DESCUMPRIMENTO 

DO ART. 28, § 9º, "J" DA LEI 8212/91. 

Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de 

participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por 

não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9º, "j" da lei 8212/91, preveja a 

sua exclusão do salário-de-contribuição. 

A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito de 

salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2º, 

restringir a sua aplicabilidade aos empregados. 

A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza 

remuneratória. A Lei nº 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e resultados, 

nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição. A verba paga não 

remunerou o capital investido na sociedade, logo remunerou efetivamente o trabalho 

executado pelos diretores. 

Acórdão nº 9202-007.027, de 20/06/2018 

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias 

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 

[...] 

PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM 

VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA 

BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 e da lei 6.404/76 DESCUMPRIMENTO 

DO ART. 28, § 9º, "J" DA LEI 8212/91.Os valores pagos aos administradores (diretores 

não empregados) à título de participação nos lucros sujeitam-se a incidência de 

contribuições previdenciárias, por não haver norma específica que, disciplinando art. 28, 

§ 9º, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do salário-de-contribuição. A lei 

10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito de 

salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2º, 

restringir a sua aplicabilidade aos empregados. A verba paga aos 

diretores/administradores não empregados possui natureza remuneratória. A Lei nº 

6.404/1976 não regula a participação nos lucros e resultados, nem tampouco a exclusão 

do conceito de salário de contribuição. A verba paga não remunerou o capital investido 

na sociedade, logo remunerou efetivamente o trabalho executado pelos diretores. 

Acórdão nº 9202-005.378, de 26/04/2017: 

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias 

Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2007 

Fl. 1610DF  CARF  MF



Fl. 20 do  Acórdão n.º 9202-008.338 - CSRF/2ª Turma 

Processo nº 16327.720779/2014-44 

 

AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO 

DIRETORES/ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO NOS 

LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA DE PREVISÃO DA SUA 

EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9º DA LEI 8.212/91. 

Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não 

haver incidência é necessária à previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos 

princípios da legalidade e da isonomia. Inteligência do art. 28, § 9º da Lei 8.212/91. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES NÃO 

EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DO 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA 

LEI 6.404/76. 

Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se falar em 

exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000, posto que nos termos do 

art. 2º da referida lei, essa só é aplicável aos empregados. A verba paga aos diretores 

não empregados possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a 

participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de 

contribuição, posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o 

trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito previsto no art. 

28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada, 

dependendo de lei regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela 

não foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade. Inteligência 

dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no 

AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida 

Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as 

condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores 

empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de 

30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de repercussão geral. 

Destarte, é de se negar provimento ao recurso, também nesta segunda matéria. 

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e, 

no mérito, nego-lhe provimento. 

(assinado digitalmente) 

Maria Helena Cotta Cardozo 

           

           

 

Fl. 1611DF  CARF  MF


