
Relevantes alterações introduzidas na 

Lei de “Participação nos Lucros e 

Resultados” – PLR e seus impactos 

previdenciários e tributários 



 Legislação Aplicável ao PLR 

 

 Constituição Federal de 1988: Com base valores como a dignidade da pessoa humana, estabelece o 

Plano de “Participação nos Lucros e Resultados” – PLR como direito do trabalhador, totalmente 

desvinculado da remuneração, visando à melhoria de sua condição social, nos seguintes termos: 

 

"Artigo 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” 

 

 Lei nº. 10.101/2000: Após inúmeras Medidas Provisórias, a participação dos trabalhadores nos lucros ou 

resultados da empresa foi regulamenta através da publicação da Lei nº. 10.101/2000. 

 

 Lei nº. 12.832/2013: Altera diversos dispositivos da Lei nº. 10.101/2000 e estabelece regras para 

tributação do imposto de renda exclusivamente na fonte. 



 Legislação Aplicável ao PLR 
 

"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." 

  

"Art. 2º 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: 

I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva 

categoria; (Incluído pela Lei nº 12.832, de 2013)  

II - convenção ou acordo coletivo. 

 §1º. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos 

substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao 

cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser 

considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: 

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; 

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. 

 §2º. O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores. 

(...) 

§ 4º. Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e II do § 1º deste artigo:  

 I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária informações que colaborem para a 

negociação; (Incluído pela Lei nº 12.832, de 2013)  

 II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho." 

   

"Art. 3º A participação de que trata o art. 2º 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 mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periocidade inferior a 1 (um) trimestre civil." 
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 Alterações relevantes na legislação do PLR 

 

 Formas para criação/confecção do Acordo de PLR: 

 Acordo ou Convenção Coletiva; 

 Comissão paritária escolhida pelas partes, com a participação do representante Sindical 

(alteração na legislação para determinar que tal comissão seja paritária, ou seja, mesmo 

número de representantes do empregador e de representantes dos empregados). 

 

 Periodicidade: Lei apenas modificou o prazo para pagamento dentro do mesmo ano-calendário, 

reduzindo o intervalo de semestral para trimestral. A vedação do pagamento de PLR em mais de 2 

(duas) parcelas no mesmo ano ainda permanece. 

 

 Obrigatoriedade de prestar informações (comissão paritária): Lei nº. 12.832/2013 criou a 

obrigatoriedade para as empresas de prestarem informações aos representantes dos trabalhadores 

(na comissão paritária) que colaborem para a negociação dos critérios para a fixação do PLR, no caso 

de adoção dos critérios/metas previstas nos incisos I e II, do §1º, do art. 2º da Lei nº. 10.101/2000. 



 Alterações relevantes na legislação do PLR 
 

 Vedação de metas relacionadas à saúde e segurança do trabalho: Conceito genérico.  Objetivo do 

legislador? O Projeto de Conversão da Lei nº. 12.832/2013 e as emendas sugeridas no Senado Federal 

sugerem que o objetivo do legislador foi o de garantir a justiça social, evitando a adoção de critérios que 

possam vir a discriminar o empregado em razão de sua condição de saúde e ou de idade. 

 

Emenda Aditiva nº. 33 – Deputado Federal Vicentinho: 

"Art. 2º. 

(...) 

§7º. Em caso de previsão de avaliação individual ou coletiva nos instrumentos decorrentes de negociação da 

realização, não poderão ser utilizados quaisquer critérios decorrentes direta ou indiretamente das 

condições de saúde, da idade ou do gênero do trabalhador.“ 

 

 Absenteísmo? 

 

 Produção de efeitos: A Lei nº. 12.832/2013 (publicada em 21.06.2013) produziu efeitos a 

partir de 1º de Janeiro de 2013 (efeito retroativo). Lesão ao princípio da irretroatividade 

das leis. 



 Aspectos Previdenciários relativos ao PLR: 
 

 Isenção Previdenciária:  art. 7º, XI da CF/88, art. 3º da Lei nº. 10.101/2000 e  art. 28, §9º,  alínea ‘j’ da 

Lei nº. 8.212/1991  (“eficácia contida”?) 

 

"Artigo 28 -  (...) 

§9º. 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.” 

 

 Foco de autuações previdenciárias: A questão das regras de PLR é frequentemente analisada e 

autuada por auditores fiscais da Delegacia da Receita Federal do Brasil ante o caráter interpretativo de 

tais normas (ex: interpretação do conceito de “regras claras e objetivas”, o que dá margem para 

interpretações distintas entre os contribuintes e o Fisco). 

 

 Decisões nas esferas administrativa e judicial: Evolução na jurisprudência no sentido de que meras 

falhas de ordem formal na confecção do Acordo de PLR não podem inviabilizar/desconsiderar a natureza 

do PLR. 



 Aspectos Previdenciários relativos ao PLR 
 

 

 RESUMO SOBRE PONTOS DE ATENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: 

 

 Periodicidade: Vedado pagamento de PLR em periodicidade superior a 2 vezes ao ano; 

 

 Sindicato: Participação do Sindicato competente (ou representante sindical) e posterior arquivamento 

do acordo na entidade sindical; Formalizar recusa do sindicato (art. 617 da CLT); 

 

 Regras: As regras deverão ser previamente pactuadas. As regras deverão ser estar expressas no 

Acordo ou em documento separado (desde que ratificado pela comissão); 

 

 Metas:  As metas também deverão ser previamente pactuadas e registradas em documento específico 

ou no próprio corpo do Acordo. As metas deverão ser claras e objetivas (vedação de fixação de metas 

subjetivas ou de metas relacionadas a segurança/saúde), com possibilidade de comprovar a 

aferição/atingimento das metas. 

 



 Aspectos Previdenciários relativos ao PLR 
 

 

 RESUMO SOBRE PONTOS DE ATENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: 

 

 Participação dos funcionários: Apesar de não existir vedação na legislação, o Fisco  
                    não admite a limitação de funcionários participantes do 
            Programa de PLR (julgados favoráveis ao contribuinte); 

 

 Data da assinatura do acordo: O Acordo de PLR deverá ser firmado sempre no começo 

                 de cada ano e antes de qualquer pagamento; e 

 

 Supressão de benefícios: Bônus e demais benefícios fornecidos aos empregados não  
                  poderão ser substituídos por PLR (com o escopo de diminuir a 
                  tributação). 

 

 Devem-se evitar as parcelas fixas e pagamento de PLR sem atingimento das metas 
pactuadas. 

 

 Em caso de autuação fiscal, a Receita Federal exigirá o pagamento das contribuições 
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados a título de PLR, acrescido de 
multa de ofício (75%) e juros de mora (taxa Selic). 



 Aspectos Tributários relativos ao PLR 

 

 De acordo com as alterações introduzidas pela Lei nº. 12.832/2013, a partir de 2013, o pagamento do 

PLR será tributado pelo imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais 

rendimentos recebidos, no ano do recebimento, com base na tabela progressiva anual (Anexo da Lei nº. 

10.101/2000). 

 

Tabela Progressiva Vigente (FY 2013) 

 

 

 

 

Valor do PLR Anual (R$) Alíquota Parcela a deduzir do IR 

(R$) 

de 0,00 a 6.000,00 0% (isento) *** 

de 6.000,01 a 9.000,00 7,5% 450,00 

de 9.000,01 a 12.000,00 15% 1.125,00 

de 12.000,01 a 15.000,00 22,5% 2.025,00 

acima de 15.000,00 27,5% 2.775,00 



 Aspectos Tributários relativos ao PLR 

 

 Pagamento de mais de uma parcela de PLR: 

 Mesmo ano-calendário: o imposto será recalculado, com base no valor total do PLR 

recebido, deduzindo-se do imposto assim apurado o valor retido anteriormente. 

 Mais de um ano-calendário: os recebimentos serão sujeitos ao regime de "Rendimentos 

Recebidos Acumuladamente" ("RRA"). 

 

 Declaração de Ajuste Anual: PLR não integra a base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário. 

 

 Deduções específicas: Poderão ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão 

alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de 

separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública, desde que correspondentes a esse 

rendimento, não podendo ser utilizada a mesma parcela para a determinação da base de cálculo dos 

demais rendimentos. 



 

 

 

Obrigada ! 

 

 
Luciana Simões de Souza 
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