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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ AFASTA INCLUSÃO AUTOMÁTICA DA PARTICIPAÇÃO NOS 
LUCROS E RENDIMENTOS - PLR NO CÁLCULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

 
Nesta quarta-feira, 09 de dezembro de 2020, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu 

que as parcelas recebidas por alimentante a título de participação nos lucros e rendimentos 

(PLR) não integram automaticamente a base de cálculo de pensão alimentícia. 

A Ministra relatora Nancy Andrighi, fundamentou sua decisão haja vista que o Tribunal Superior 

do Trabalho tem jurisprudência no sentido de que o valor pago a título de participação nos 

lucros e rendimentos tem natureza indenizatória, de modo que a parcela não se relaciona com 

salário ou remuneração percebida pelo alimentante, razão pela qual não poderia ensejar 

incorporação automática aos alimentos. 

Os ministros Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Cueva e Moura Ribeiro 

acompanharam o voto da relatora, tendo sido destacado pelo Ministro Raul Araújo que a 

desvinculação da PLR da remuneração dos trabalhadores seria constitucional, não pode ser 

confundida a PLR com ganhos do trabalhador, uma vez que de natureza indenizatória.  

Isso não quer dizer que não seja possível incluir as parcelas do PLR na base de cálculo, o que 

poderá ser admitido mediante pedido formulado ao julgador, a quem caberá analisar o contexto 

probatório e socioeconômico das partes, estabelecendo as necessidades do alimentando.  

 

 

 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO CÍVEL 

http://www.simespi.com.br/
mailto:adm@simespi.com.br


Sindicato   das   I ndÚS t r ias   MetalÚ rgicas,   Mec ânicas, 

de    Mater ial    E lé tr ico,    E le trônico,    SiderÚ r gicas    e 

Fundições  de  Pi racicaba,  Sal t inho  e  Rio  das  Pedras 

 

 
 

Rua Samuel Neves , 1601 -  Bai r ro dos Alemães -  P i racicaba/SP –  CEP: 13416-404  

Fone:  (19) 3417-8600 –  S i te : www.s imespi .com.br  –  E-mai l :  s imespi@simespi .com.br  

 

 

 

Fonte: https://migalhas.uol.com.br/quentes/337621/stj-afasta-inclusao-automatica-da-plr-no-

calculo-de-pensao-alimenticia 
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