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ALICE DE ABREU 
LIMA JORGE

editora

A participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa (PLR) 
é direito social dos trabalhadores, previsto constitucionalmente no rol de 
seus direitos fundamentais. Trata-se de importante instrumento de pro-
moção da consensualidade e de aproximação entre o capital e o traba-

lho, que injeta anualmente vultosos recursos na economia nacional. Ao tratar da PLR, a 
Constituição Brasileira de 1988 declara expressamente a sua natureza não remuneratória, 
o que torna a parcela imune à exigência de contribuições previdenciárias e de quaisquer 
outros tributos que tenham como base a folha de pagamentos das empresas. Porém, as 
autoridades fiscais tem recorrentemente desconsiderado os programas de PLR instituí-
dos pelas empresas, fazendo-o por meio da exigência de uma miríade de requisitos que, 
não obstante a ausência de previsão legal, são impostos aos contribuintes quando das 
autuações fiscais sob o fundamento de juízos de razoabilidade. A presente obra se propõe 
a estudar com rigor científico o instituto da PLR, tendo como foco os seus impactos tribu-
tários. Parte-se do estudo do ordenamento constitucional e infraconstitucional brasileiro 
para, então, identificar-se a natureza da participação nos lucros ou nos resultados e as 
normas que afastam a competência tributária da União para exigir contribuições sociais 
sobre os valores pagos a este título. Na sequência, os autores se debruçam sobre as 
principais controvérsias que cercam o tema e propõem limites para um juízo de razoa-
bilidade por parte dos julgadores. Ao final, tratam da MP 905/2019 e da solução que ela 
buscou dar ao tema, bem como da lei de liberdade econômica e dos limites para que as 
autoridades fiscais desconsiderem para fins tributários acordos livremente estipulados 
entre particulares. A obra conta, ainda, com uma análise sistematizada da jurisprudência 
dos tribunais judiciais pátrios e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) 
acerca dos programas de PLR.”
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1.  Abrev iaturas

CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
 
CLT Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-

Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943)

CONTRAF Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro

 CRFB/1988 Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988

IR Imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza

MP Medida Provisória 

PLR Participação nos lucros ou resultados

PPR Programa de participação nos resultados

RFB Receita Federal do Brasil

TST Tribunal Superior do Trabalho
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Prefác io

“Success unshared is failure” 
(John Paul Dejoria)1

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 
setembro de 2015, 17 metas globais que condensam os Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)2. Dentre tais 
metas, abraçadas por 193 países, destacam-se:

• Meta 01: Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza 
em todas as suas formas, em todos os lugares; e

• Meta 10: Redução das desigualdades: reduzir as desi-
gualdades dentro dos países e entre eles.

Segundo recente estudo da rede de organizações não 
governamentais OXFAM International, divulgado às vésperas 

1 Frase extraída do filme Good Fortune (2017), que relata a inspiradora 
trajetória do empreendedor J. P. DEJORIA, fundador das bem suce-
didas empesas The Paul Mitchel Systems e El Patrón, dentre outras, que 
revela uma caso concreto e bem sucedido de vivência do intitulado 
capitalismo consciente  (https://g.co/kgs/UwEhRg, acessado em 28 de 
janeiro de 2020).

2 Disponível em: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=A/RES/70/1&Lang=E. Acesso em: 27 jan. 2020.
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da abertura do Fórum Econômico Mundial de 2020, em 
Davos, o crescimento do abismo de desigualdade que segre-
ga os (poucos) muito ricos e os (muitos) muito pobres tem 
minado a luta contra a pobreza, prejudicando a economia e 
despedaçando os tecidos sociais. Os dados são superlativos 
e preocupantes.3 

Destarte as mais recentes e cada vez mais contundentes 
evidências, na compilação de objetivos globais adotados pela 
ONU, os ODS 1 e 10 não são desafios novos, porquanto 
há muito inquietam o espírito dos mais atentos4 e, por isso, 

3 Do mencionado estudo, podem ser extraídas as seguintes constatações:
 Maior concentração de riqueza: Há mais bilionários do que nunca 

e sua fortuna atinge novos recordes. Esse seleto grupo (bilionários) 
possui, atualmente, mais riqueza do que 4,6 bilhões de habitantes 
(o que corresponde a 60% da população mundial). O 1% mais rico 
de nosso planeta possui mais do dobro da riqueza de 6,9 bilhões de 
pessoas, enquanto aproximadamente 735 milhões de pessoas vivem 
na extrema pobreza;

 Má distribuição da carga fiscal: estima-se que apenas 40% da arre-
cadação tributária decorra a tributação dos mais ricos. A tributação 
atinge a classe trabalhadora de forma desproporcional;

 Carência de serviços públicos de qualidade: na medida em que exis-
te uma insuficiência crônica de recursos públicos para o custeio de 
serviços básicos, tal carência tem sido suprida pela iniciativa privada 
que, via de regra, acaba por excluir o acesso dos mais pobres. Em 
muitos países, educação e saúde decentes se transformaram em luxo 
somente acessível aos mais ricos, provocando profundas implicações na 
perpetuação da pobreza, comprometendo as oportunidades, qualidade 
de vida e longevidade das crianças mais pobres;

 Desigualdade de gênero: a despeito de sua valiosa (e não devidamente 
reconhecida) contribuição para a sociedade e para a prosperidade da 
economia, estima-se que o trabalho não remunerado das mulheres 
gire em torno de U$10.9 trilhões (três vezes mais que a indústria da 
tecnologia).

 Para maiores informações, vide <https://www.oxfam.org/en/5-sho-
cking-facts-about-extreme-global-inequality-and-how-even-it>. 
Acesso em: 28 jan. 2020.

4 Nesse sentido, Thomas Piketty (O capital no século XXI. Tradução de 
Monica Baumgarten de Bolle. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 427), 
a despeito das notórias incertezas, por ele expressamente admitidas, que 
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refletem valores e objetivos já albergados por diversos sistemas 
nacionais, calcados na dignidade da pessoa humana, na erradicação 
da miséria e na redução da desigualdade.

No Brasil, a Lex Mater, já em seu artigo inaugural, funda 
a República Federativa na dignidade da pessoa humana e nos 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º). Logo mais 
adiante, ainda em seus dispositivos iniciais, estabelece como 
objetivos fundamentais da República a erradicação da pobreza 
e a redução das desigualdades sociais e regionais, mediante o 
desenvolvimento nacional para a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária, que promova o bem de todos (art. 3º).

É evidente o entrelaçamento e a convergência entre 
as metas acima pinçadas, na medida em que uma melhor 
distribuição de riquezas (ODS 10) poderia contribuir decisi-
vamente para a erradicação da pobreza (ODS 1). Igualmente, 
na vigente Constituição Brasileira, a inexorável interdepen-
dência simbiótica entre tais objetivos se revela patente em 
sua redação conjunta, compondo ambos um único inciso de 
seu art. 3º, deixando transparecer, sensatamente, que ambos 
devem ser perseguidos conjuntamente, sob pena de nenhum 
deles ser alcançado. Trata-se, pois, de uma busca única.

Para o seu alcance, dentre outros, exsurge, no seio da 
CRFB/88 (art. 7º, XI) o direito social e fundamental dos 
trabalhadores à participação nos lucros ou resultados, desvinculada 
da remuneração, como valioso instrumento constitucional para 
uma melhor distribuição de riquezas. Associado ao pleno 
emprego (art. 170, VIII), mediante o desejável alinhamento 
de interesses e pacificação entre os elementos históricos de 

rondam as estimativas que levou a cabo, é contundente a sua conclusão 
de ser grave e preocupante a acentuada tendência de concentração de 
riquezas. Como destaca, “é importante perceber que a desigualdade r 
> g, amplificada pela desigualdade do retorno do capital em função 
do nível inicial da fortuna, tem boas chances de conduzir a dinâmica 
mundial de acumulação e distribuição de patrimônio para caminhos 
perigosos e espirais de desigualdade totalmente fora de controle.”
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produção (capital e trabalho), devidamente estimulada, po-
deria (e deveria, ressalte-se) a PLR se converter em preciosa 
ferramenta contributiva para a consecução dos mais elevados 
propósitos de nossa República, bem como aos objetivos aci-
ma destacados e recentemente abraçados pela humanidade.

Ao pressupor diálogo entre os agentes, a PLR tende 
a contribuir para mitigação das profundas fissuras que têm 
(i) esgarçado o tecido das sociedades contemporâneas e (ii) 
induzido à (ii.1) preocupante erosão da confiança no futuro 
e na eficácia das redes de proteção social, e à (ii.2) radicali-
zação da política. Esse cenário distópico, observado também 
nos países de economia mais desenvolvida, tem favorecido 
o reaparecimento de repostas antiquadas, já surradas pela 
história, recrudescendo a ultrapassada e já descabida agressiva 
dicotomia entre esquerda e direita,5 criando campo propí-
cio ao ressurgimento de líderes populistas carismáticos ou 
ideólogos radicais, com seus respectivos riscos inexoráveis: a 
ideologia tende a apresentar soluções dogmáticas, simplistas e 
sedutoras, moldadas em certezas morais tidas por ‘inabaláveis’ 
que a tudo se aplicam (pretensamente universais), forne-
cendo respostas tão confiantes quanto ineficazes; enquanto 

5 Como aponta Paul Collier, em sua obra intitulada O Futuro do Capi-
talismo: enfrentando novas inquietações, “[p]recisamos de políticas públicas 
atuantes, mas o paternalismo social é uma sucessão de fracassos. A 
esquerda supôs que o Estado saberia evita-los, mas, infelizmente, não 
soube. Supôs-se que o Estado guiado pela vanguarda seria a única 
entidade eticamente orientada: foi um exagero colossal das capacidades 
éticas do Estado, descartando ao mesmo tempo as capacidades éticas 
da família e da empresa. A direita pôs fé na crença de que, rompendo 
os grilhões da regulamentação estatal – o mantra libertário – libertar-
-se-ia a capacidade do interesse próprio de enriquecer a todos. Foi um 
exagero colossal da magia do mercado, descartando ao mesmo tempo 
as limitações éticas. Precisamos de um Estado atuante, mas que aceite 
um papel mais modesto; precisamos do mercado, mas refreado por 
um senso de propósito solidamente radicado na ética.” COLLIER, 
Paul. O Futuro do Capitalismo: enfrentando novas inquietações. Tradução 
de Denise Bottman. Porto Alegre: L&PM, 2019, p. 24.
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o populismo carismático, por intermédio de caleidoscópio de 
entretenimentos (pão e circo), busca evitar qualquer reflexão 
crítica, oferecendo soluções que podem soar como adequadas 
por não mais que poucos minutos, incapazes de subsistir às 
mais rudimentares análises críticas. Como aponta Paul Collier, 
“no processo de implementar suas fervorosas ‘curas’ mágicas, 
esses políticos são capazes de causar enormes danos”, cons-
tatando que “as catástrofes do século XX  foram provocadas 
por líderes políticos que ou esposavam ardorosamente uma 
ideologia ou que alardeavam o populismo”6, chegando a 
concluir que “o capitalismo precisa ser administrado, não 
derrotado” e que “o futuro das nossas sociedades depende 
não da derrubada, mas sim da reforma do capitalismo”.

Sem sombra de dúvidas, as sociedades capitalistas, além 
de prósperas, precisam ser éticas. Nesse diapasão, é impera-
tivo o abandono genuíno de algumas antigas premissas (ao 
menos em seu pretenso caráter absoluto) em torno das quais 
se construíram  modelos e críticas às teorias econômicas do 
comportamento humano, que podem ser assim condensadas: 
o homem econômico é total e exclusivamente egoísta, dotado 
e movido unicamente por ganância ilimitada, importando-se 
apenas com o seu bem estar. Esse paradigma precisa e está 
sendo superado.

Refulge, no atual momento histórico, a relevância do 
humanism in business, que pode ser identificada como uma 
importante linha de pesquisa que congrega inúmeros pes-
quisadores, de  diversas frentes do saber (eminentemente 
transdisciplinar), de várias universidades no mundo, na busca 
de demonstrar a necessidade e a viabilidade de (re)conciliação 
das práticas empresariais com os valores humanistas,7 o que 

6 Cf. COLLIER, Paul. O Futuro..., cit. p. 6, 22-25.
7 A propósito, vide: SPITZECK, Heicko; PIRSON, Michael; AMANN, 

Wolfgang; SHIBAN, Khan; KIMAKOWITZ, Ernst von; et all. Huma-
nism in Business. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
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passa, de forma indesviável, pelo respeito, valorização e huma-
nização do trabalho, enquanto valor e elemento necessário à 
dignidade humana. Investiga-se, assim, sob os pontos de vista 
filosófico, espiritual, econômico, psicológico, organizacional, 
gerencial e normativo a possibilidade da criação e da exis-
tência de uma sociedade mais justa e humana.

Nesse sentido, à toda obviedade, milita a (possível) con-
sensualidade entre os pilares da geração de riquezas, quais 
sejam, o capital e o trabalho, cujos benfazejos e desejáveis 
efeitos não passaram despercebidos aos estudiosos.

A cooperação na atividade produtiva para o desenvolvi-
mento social e econômico é também traço característico da 
Teoria de Justiça de John Rawls. Cooperação, como sabido, 
envolve e pressupõe benefícios mútuos. Os menos favore-
cidos concordam em cooperar na produção liderada pelos 
mais favorecidos enquanto isso é vantajoso para todos. De 
acordo com o Autor, a permissão de certa desigualdade é 
inevitável, necessária ou extremamente benéfica para manter 
a cooperação social e, portanto, o desenvolvimento social e 
econômico8. Os membros de uma sociedade bem ordenada 
racionalmente tendem a cooperar porque podem se benefi-
ciar das desigualdades existentes no sistema (principalmente 
de talentos e habilidades) e porque é razoável se submeter a 
um sistema cooperativo desigual se todos se submetem a ele.

A sociedade bem ordenada funciona a partir de uma 
lógica de mercado, porque, como demonstra a história, na 
extensa coletânea de erros e acertos da humanidade, essa é 
a maneira mais eficiente de identificar e atender demandas 
produtivas, e promover crescimento social e econômico. 
Entretanto, como o monopólio dos meios de produção pode 
levar à deterioração das liberdades básicas e prejudicar a co-
operação (por não ser mais racional ou razoável suportar as 

8 Cf. RAWLS, John. Justiça e Democracia. Tradução Irene A. Paternot. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 323.
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desigualdades), o filósofo esclarece que a sua Teoria de Justiça 
seria mais bem aplicada naquilo que chama de “Democracia 
de Cidadãos Proprietários”. Ao contrário do capitalismo de 
bem-estar social, a “Democracia de Cidadãos Proprietários” 
está assentada na dispersão da propriedade de recursos pro-
dutivos e de capital humano no início de cada período (e 
não pela redistribuição ao final do processo produtivo).9 A 
ideia é que todos sejam partícipes da produção.

A participação nos lucros e/ou nos resultados é um ins-
trumento que favorece a cooperação e a dispersão do poder 
político na gestão das atividades produtivas. A colaboração 
das partes envolvidas na pactuação das metas, a previsibili-
dade dos benefícios mútuos, a repartição do resultado da 
atividade produtiva são uma pequena demonstração de que 
a cooperação é racional e razoável, e que, por isso, leva a 
um procedimento justo (aceito por todos) e cujo resultado 
também tende a se aproximar do justo.

Especialmente sob a ótica da empresa, essa transformação 
se impõe. Por certo, as empresas devem constituir não apenas 
a força motriz da economia e núcleos vitais de prosperidade, 
mas também protagonistas de justiça, cooperação, progresso 
tecnológico, proteção social e ambiental. Sob pena de se 
sucumbirem no decurso do tempo, nas empresas, os empre-
sários e gestores privados devem se converter em genuínos 
líderes em sentido muito mais amplo, focando não (mais) 
apenas na busca de resultados econômico-financeiros. Sua 
subsistência, a longo prazo, depende de seu êxito também 
nas frentes social, cultural, ecológica e de inovação.

Com base nos interessantes estudos de Arie de Geus 
(focado em empresas centenárias, foram identificadas caracte-
rísticas em comuns às quais se podem atribuir sua longevidade 

9 Cf. RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. Tradução 
Cláudia Berliner e Álvaro De Vita. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 197. 
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e equipará-las a organismos vivos)10 e de Peter Senge (eleita, 
em 1997, pela Harvard Business Review como uma das obras 
mais influentes em gestão empresarial dos últimos 75 anos, 
na qual foi desenvolvido o popular conceito de organização 
inteligente)11  e adotando como premissa que o propósito de 
uma empresa responsável e sustentável é perdurar ao longo 
do tempo (indefinida e limitadamente), o economista Aldo 
Olcese Santonja, em sua obra, El Capitalismo Humanista, 
destaca como os cinco fundamentos que contribuem para 
o novo paradigma: (i) a abertura e sensibilidade ao seu en-
torno, mantendo diálogos autênticos com diferentes grupos 
de interesses, numa abordagem panorâmica e com enfoque, 
para além os acionistas, em aspectos sociais, culturais e am-

10 Em sua obra The Living Company, após o estudo de 27 empresas 
seculares europeias, norte-americanas e japonesas, De Geus e sua 
equipe relatam haver percebido que todas elas compartilhavam algu-
mas características que as assemelhavam a sistemas vivos (a empresa 
viva), quais sejam, (i) sensibilidade ao seu entorno, permanecendo em 
harmonia com o mundo ao seu redor, adaptando-se oportunamente 
às mudanças ocorridas, revelando capacidade de aprendizado e adap-
tação; (ii) coesão e forte sentido de identidade e pertencimento, sendo 
que, por diversas razões, seus empregados se sentiam parte de uma 
única entidade; (iii) tolerância com novas ideias, não raro oriundas 
de atividades marginais e atípicas que contribuíam para ampliação de 
seu conhecimento e aprendizado; (iv) conservadorismo financeiro, 
sendo frugais e evitando arriscar desnecessariamente o seu capital. 
DE GEUS, Arie. The Living Company. Cambridge, Harvard Business 
School Press, 1997.

11 Em seu livro The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization, Peter Senge ressalta que as organizações inteligentes são 
aquelas cujos integrantes expandem continuamente sua capacidade 
de geração dos resultados desejados, adotando e promovendo novos 
e expansivos padrões de pensamento e potencializando a liberação 
das aspirações coletivas. Para a construção de empresas inteligentes, 
o autor sugere cinco disciplinas fulcrais, a saber, (i) domínio pessoal; 
(ii) modelos mentais; (iii) construção de visão compartilhada; (iv) 
aprendizagem coletiva; e (v) pensamento sistêmico. SENGE, Peter. 
The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. 
Cambridge, Harvard Business School Press, 1990.
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bientais, relevantes para o reconhecimento e interação com 
as necessidades ao seu redor;  (ii) sentido de comunidade, 
sendo imprescindível que todas as pessoas que trabalham 
numa empresa com ela se identifiquem e se sintam parte de 
um todo (sentimento de pertencimento); (iii) capacidade de 
inovação, salientando as vantagens de saber lidar com ativos 
intangíveis complexos; (iv) visão de longo prazo e (v) criação 
de valor de forma sustentável.12

Mais recentemente, e de forma mais abrangente, na 
busca de identificar e compreender a necessária evolução 
do capitalismo, Paul Collier destaca, com sobra de méri-
tos, que “para funcionar para todos, o capitalismo precisa 
ser gerido de uma forma que traga não só produtividade, 
mas também propósito”.13 Numa verdadeira cruzada para 
firmar a busca de um propósito que ultrapasse a procura 
isolada por resultados financeiros e econômicos, mas al-
meje genuinamente o bem-estar de todos que de alguma 
forma se relacionam com a empresa, surge o movimento 
intitulado “Capitalismo Consciente”,14 que deve ser por 

12 Cf. SANTOJA, Aldo Olcese. El capitalismo humanista. Madrid: Marcial 
Pons, 2009, p. 43-59.

13 Cf. COLLIER, Paul. O Futuro..., cit., p. 6, 22-25.
14 Sobre o capitalismo consciente, pode-se transcrever o seguinte ma-

nifesto: We believe that business is good because it creates value, it is ethical 
because it is based on voluntary exchange, it is noble because it can elevate 
our existence, and it is heroic because it lifts people out of poverty and creates 
prosperity. Free enterprise capitalism is the most powerful system for social 
cooperation and human progress ever conceived. It is one of the most compelling 
ideas we humans have ever had. But we can aspire to even more. Conscious 
Capitalism is a way of thinking about capitalism and business that better 
reflects where we are in the human journey, the state of our world today, and the 
innate potential of business to make a positive impact on the world. Conscious 
businesses are galvanized by higher purposes that serve, align, and integrate 
the interests of all their major stakeholders. Their higher state of consciousness 
makes visible to them the interdependencies that exist across all stakeholders, 
allowing them to discover and harvest synergies from situations that otherwise 
seem replete with trade-offs. They have conscious leaders who are driven by 
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todos abraçado, adotado e incentivado. Trata-se, a bem da 
verdade, no reconhecimento da necessidade de adoção de 
um propósito maior como condição de sustentabilidade e 
longevidade das companhias.

No caminho em busca de promover o humanism in 
business e de se lançar novas bases de uma cultura necessa-
riamente mais ética, mais nobre e mais adequada ao atual 
momento histórico, observa-se a oportuna revisão histórica, 
cultural, social e econômica que um capitalismo consciente 
pretende e pode fomentar e ensejar.

Pois bem, enquanto a humanidade se esforça para aper-
feiçoar o atual sistema produtivo, induzindo à convergência 
de interesses entre todos seus atores e fatores (diretos e 
indiretos), em busca da transformação do capitalismo com 
o lançamento de novas base e premissas tendentes a torná-
-lo mais humano e justo, no Brasil, por força das atuações 
promovidas pela Receita Federal (RFB), os agentes estão se 
perdendo em discussões homéricas e, lamente-se, bizantinas, 
em torno, v. g., da data de assinatura (ou do registro) de acor-
dos que preveem a participação de empregados no lucro e/
ou no resultado de suas empresas.

Lamentável tamanha alienação ao momento histórico 
ora vivido.

service to the company’s purpose, all the people the business touches, and the 
planet we all share together. Conscious businesses have trusting, authentic, 
innovative and caring cultures that make working there a source of both per-
sonal growth and professional fulfillment. They endeavor to create financial, 
intellectual, social, cultural, emotional, spiritual, physical and ecological wealth 
for all their stakeholders.

 Conscious businesses will help evolve our world so that billions of people can 
flourish, leading lives infused with passion, purpose, love and creativity; a 
world of freedom, harmony, prosperity, and compassion.” 

 (Cf. CONSCIOUS CAPITALISM CREDO. Disponível em: https://
www.consciouscapitalism.org/credo. Acesso em: 28 jan. 2020). Para 
os que desejarem conhecer, entender e apoiar, vide https://www.
ccbrasil.cc/sobre (Acesso em: 28 jan. 2020).
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Com efeito, a participação dos empregados nos lucros 
e/ou nos resultados das empresas (PLR), fruto da inspirado-
ra experiência de pioneiros visionários do século XIX, foi 
previsto constitucionalmente no rol de seus direitos sociais 
fundamentais. Trata-se de valioso instrumento dialógico de 
busca e promoção do consensualismo na, por vezes tortuosa, 
relação entre capital e trabalho, apta a injetar anualmente vul-
tosos recursos na economia nacional. Não se pode descurar 
que os valores recebidos pelos empregados, especialmente 
aqueles aplicados na contratação de serviços, têm, ao menos 
potencialmente, uma capilaridade enorme, com aptidão de 
se imiscuírem em remotos rincões de pobreza, com permea-
bilidade inclusive abaixo da linha da formalidade, girando as 
rodas dos níveis mais rudimentares da economia. Ao tratar da 
PLR, a Constituição Brasileira declara expressamente a sua 
natureza não remuneratória, como clara opção do legislador 
constituinte originário de tornar esta parcela imune à exigên-
cia de contribuições previdenciárias. Porém, as autoridades 
fiscais têm, de forma recorrente, desconsiderado os programas 
de PLR e/ou PPR instituídos, de boa fé, pelas empresas e 
seus empregados, com base na exigência de uma miríade de 
requisitos meramente formais, frise-se, não adrede previstos 
em lei. Ora, a data de assinatura do acordo, ou mesmo a data 
de seu arquivamento no respectivo sindicato, são exemplo de 
filigranas formais que em nada alteram a natureza do acordo 
e das verbas neles contempladas. Desviando-se da natureza e 
essência das coisas (quando conveniente aos interesses arreca-
datórios), apegam-se as autoridades fiscais a um formalismo 
exacerbado, impondo consequências absolutamente 
desproporcionais e, na maior parte das vezes, imprevisíveis 
(e, por isso, inevitáveis) pelas empresas. A imprevisibilidade, 
frise-se, mais uma vez, decorre da não previsão em lei dos 
requisitos erigidos (venia concessa, indevida e abusivamente) 
como condições ao reconhecimento da imunidade prevista na 
Lex Mater. Tais autuações, centradas, insista-se, em exigências 



26

à margem da lei (!), aniquilam as mais rudimentares noções 
de segurança jurídica.

Nesse particular, não passa desapercebida a quase esqui-
zofrênica voracidade do Fisco. Enquanto atropela as formas 
e apega-se dogmaticamente à máxima substance over form 
no combate ao (por vezes legítimo) planejamento tributário, 
diante da PLR agarra-se a premissas e paradigmas diametral-
mente opostos e logicamente antagônicos (inconciliáveis), 
lastreando-se em fundamentos (pretextos), no mais das vezes, 
estritamente formais, com total desprezo à essencial material 
dos acordos e verbas fiscalizadas, criando um novo, inusitado, 
conveniente e paradoxal apotegma: not substance, but form.

A enxurrada de autuações fiscais pelas quais se exigem 
requisitos, insista-se, à margem da lei, porquanto desamparada 
de legalidade, exsurge sob o amparo de juízos de razoabilidade 
que, a rigor, pretendem, venia rogata, a convalidar o desarra-
zoável: exigência de tributo sem lei, fundada em requisitos 
criados pela fiscalização. Tais atuações fiscais são atentatórias à 
boa fé dos empregadores (e empregados!), frustrando uma 
legítima expectativa em torno da eficácia do texto 
constitucional, além de militar contra (i) o claro objetivo 
de pacificação e alinhamento de interesses entre capital e 
trabalho, (ii) a implementação de valioso instrumento para 
uma melhor distribuição de renda, e  (iii) mitigar os abismos 
promovidos pela desigualdade econômica e social.

Arrisca-se a dizer que a prevalecer os requisitos formais 
erigidos pela fiscalização, repita-se, até então imprevisíveis, 
mercê da ausência de norma prévia em tal sentido, a rigor, 
nenhum acordo de PLR ou PPR se sustentaria diante do 
crivo fiscalista. Assim, deturpar-se-ia totalmente o instituto 
constitucional da PLR, com patente e inadmissível desvio 
de finalidade: de mecanismo para promover uma melhor 
distribuição da renda à destrutivo oportunismo arrecadatório. 
Em tal descaminho, transmutar-se-ia a PLR de um direito 
social fundamental dos trabalhadores, genuíno instrumento 
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de transformação e pacificação social, em verdadeira “arapuca 
tributária”, traindo a boa-fé dos acordantes (não apenas em-
pregadores, mas também empregados!) e punindo (ao invés 
de proteger) a legítima confiança na eficácia normativa da 
Constituição. Nesse sentido, as autuações de PLR analisa-
das parecem, claramente, militar em sentido oposto àquele 
desejado pela CRFB/1988 e são, por isso, abertamente in-
constitucionais.

Importante perceber que não se está a punir apenas as 
empresas, mas sobretudo os empregados. As empresas são 
punidas de forma imediata, com a exigência de contribui-
ções (tributo) cuja incidência não era previsível e esperada, 
acrescidas de multas e juros escorchantes, tudo por haverem 
confiado e contribuído para a eficácia normativa da Cons-
tituição, aderindo espontaneamente ao seu comando. Os 
empregados, por sua vez, também são prejudicados com tais 
autuações, de forma mediata, porquanto inexoravelmente 
estas tendem a inibir fortemente acordos futuros de PLR, 
ou, ao menos, a reduzir os benefícios avençados, diante da 
insegurança jurídica promovida pelo fisco.

Tamanha sanha arrecadatória, acaba por frustrar os ele-
vados propósitos colimados pela Lex Mater em relação à 
PLR, ao prever expressamente o direito social do trabalha-
dor à participação nos lucros, ou resultados, “desvinculada a 
remuneração”. Ao assentar a explicita desvinculação, busca 
a CRFB/1988 induvidosamente retirar tal verba da compe-
tência tributária da União (regra negativa de competência), 
de forma que a tributação e eventuais necessidades arrecada-
tórias não pudessem inibir a concreção dos valores tutelados 
constitucionalmente e a serem perseguidos e realizados (ao 
menos em parte, reconheça-se) pela PLR, em juízo axio-
lógico feito pelo próprio legislador constituinte originário.

A presente obra, pois, propõe-se a estudar com rigor 
científico o instituto da PLR, tendo como foco os seus 
possíveis (e impossíveis) impactos tributários. Partindo do 
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estudo do ordenamento constitucional e infraconstitucional 
brasileiro para, então, identificar-se a natureza da participa-
ção nos lucros e da participação nos resultados e as normas 
que afastam a competência tributária da União para exigir 
contribuições sociais sobre os valores pagos a este título. Na 
sequência, os autores se debruçam sobre as principais contro-
vérsias que cercam o tema dos acordos de PLR e propõem 
limites para um juízo de proporcionalidade por parte dos 
julgadores. Ao final, trata-se da MP 905/2019 e da solução 
que ela endereçou às controvérsias em torno do tema, bem 
como da Lei de Liberdade Econômica e dos limites para que 
as autoridades fiscais desconsiderem para fins tributários acor-
dos livremente estipulados entre particulares. A obra conta, 
ainda, com uma análise sistematizada da jurisprudência dos 
tribunais judiciais pátrios e do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF) acerca dos programas de PLR e/
ou PPR.

Com o nítido propósito de trazer novas contribuições 
ao debate e às acesas controvérsias que gravitam em torno 
dos reflexos tributários da PLR, bem como contribuir para 
que sejam a alcançados os elevados fins que o instituto se 
destina e pode potencialmente alcançar na construção de 
uma sociedade mais justa, apresenta-se o presente ensaio à 
sociedade brasileira.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2020.

Paulo Roberto Coimbra Silva
Professor de Direito Tributário e Financeiro da UFMG
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editora

A participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa (PLR) 
é direito social dos trabalhadores, previsto constitucionalmente no rol de 
seus direitos fundamentais. Trata-se de importante instrumento de pro-
moção da consensualidade e de aproximação entre o capital e o traba-

lho, que injeta anualmente vultosos recursos na economia nacional. Ao tratar da PLR, a 
Constituição Brasileira de 1988 declara expressamente a sua natureza não remuneratória, 
o que torna a parcela imune à exigência de contribuições previdenciárias e de quaisquer 
outros tributos que tenham como base a folha de pagamentos das empresas. Porém, as 
autoridades fiscais tem recorrentemente desconsiderado os programas de PLR instituí-
dos pelas empresas, fazendo-o por meio da exigência de uma miríade de requisitos que, 
não obstante a ausência de previsão legal, são impostos aos contribuintes quando das 
autuações fiscais sob o fundamento de juízos de razoabilidade. A presente obra se propõe 
a estudar com rigor científico o instituto da PLR, tendo como foco os seus impactos tribu-
tários. Parte-se do estudo do ordenamento constitucional e infraconstitucional brasileiro 
para, então, identificar-se a natureza da participação nos lucros ou nos resultados e as 
normas que afastam a competência tributária da União para exigir contribuições sociais 
sobre os valores pagos a este título. Na sequência, os autores se debruçam sobre as 
principais controvérsias que cercam o tema e propõem limites para um juízo de razoa-
bilidade por parte dos julgadores. Ao final, tratam da MP 905/2019 e da solução que ela 
buscou dar ao tema, bem como da lei de liberdade econômica e dos limites para que as 
autoridades fiscais desconsiderem para fins tributários acordos livremente estipulados 
entre particulares. A obra conta, ainda, com uma análise sistematizada da jurisprudência 
dos tribunais judiciais pátrios e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) 
acerca dos programas de PLR.”
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