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PLR 

• A participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) é um direito garantido ao trabalhos 
por força do artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal e, atualmente, 
regulamentada pela Lei nº 10.101/2000. 
 

• Importante estímulo remuneratório, cuja principal vantagem à empresa é atrair e 
reter os melhores profissionais disponíveis no mercado de trabalho. 
 

• Instrumento apto a aprimorar o comprometimento dos trabalhadores com os 
objetivos estratégicos da empresa. 
 

• Incentivo ao trabalho com maior eficiência e qualidade, haja vista que, regra geral, 
é atrelado à metas coletivas e individuais. 

 
• Menores custos/encargos às empresas: valores pagos a título de PLR não possuem 

natureza “salarial”. Assim, diferentemente dos bônus, valores pagos a título de PLR 
não integram a base de cálculo de encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

O que 
é? 



FORMAS DE INSTITUIÇÃO 

• O PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e os empregados, podendo ser instituída de 
duas maneiras: 

Acordo com Comissão 
Paritária escolhidas pelas 

Partes (Empregados e 
Empregador), integrada 
por um representante do 

Sindicato 

Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho 

Negociação com 
Participação INIDIRETA 
do Sindicato (assistente 

/ interveniente) 

Negociação com 
Participação DIRETA do 

Sindicato 



COMISSÃO DE EMPREGADOS 

• A instituição de plano de participação nos lucros ou resultados sob esse procedimento depende da 
eleição de comissão paritária (introduzido pela Lei n.º 12.832/2013), composta por representantes 
indicados pela empresa e pelos próprios empregados, além de pelo menos um integrante indicado pelo 
Sindicato representante da categoria profissional.  
 

• A candidatura para integrar a comissão de empregados deve ser livre, cabendo aos empregados 
elegerem seus representantes por votação. 
 

• Os procedimentos para a candidatura e as responsabilidades e atribuições daqueles que forem eleitos 
devem ser fixados em quadro de avisos da empresa. 
 

• Formada a comissão, deverão ser realizadas reuniões para que sejam discutidos e negociados os 
termos e condições do Plano de Participação nos Lucros a ser instituído. 
 

• Aprovadas as condições do plano pela maioria simples dos integrantes da comissão, a minuta 
correspondente deverá ser assinada pela comissão de empregados e terá validade jurídica pelo 
período de vigência a ele atribuído. 
 

• Posteriormente, o plano deve ser arquivado no Sindicato. 

 

 

 

 



ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

• A instituição de plano de participação nos lucros e resultados pode ser feita pela celebração de acordo 
coletivo de trabalho. 
 

• A negociação do plano é realizada pela empresa diretamente com o Sindicato representativo da 
categoria profissional. 
 

• Firmadas entre sindicato e empresa, as condições e metas do plano de participação nos lucros e 
resultados deverão ser submetidas à aprovação dos empregados por assembleia. 
 

• Existe a possibilidade de negociação entre Sindicatos (entidade patronal e profissional) por intermédio 
de Convenções Coletivas aplicáveis a toda a categoria. 
 

• Existe ainda a possibilidade de existência de Acordo Coletivo e Convenção Coletiva de Trabalho 
prevendo sobre o PLR. 

 

 

 

 

 



FORMALIDADES DO PLR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Objeto de negociação entre Comissão Paritária ou Convenção ou Acordo Coletivo 

Plano deve conter regras claras e objetivas (não relacionadas à saúde e segurança do 
trabalho) 

Dever de informação (índices de produtividade, qualidade, lucratividade, metas, resultados e 
prazos pactuados, independentemente da forma de negociação adotada) 

Todos empregados elegíveis ao recebimento do PLR (exclusão de estagiários, aprendizes etc) 

Pagamento proporcional aos meses trabalhados 

Não utilização da PLR como forma de substituir ou complementar o salário 

Periodicidade mínima (trimestre civil) e máxima para pagamento (duas vezes ao ano) 

8 Registro e arquivamento do plano na entidade sindical 



PONTOS PARA A NEGOCIAÇÃO 

NEGOCIAÇÃ
O 

Quanto aos 
Procedimento

s 

Eleição, Agenda 
e Convocações 

Quanto ao 
Teor do 
Acordo 

Valores: Pisos, 
Tetos e 

Periodicidade 
(Antecipação) 

Metas: 
Individuais e 

Coletivas (área, 
empresa etc) 

Gatilhos: lucro 

Elegibilidade 



PRINCIPAIS MODELOS (1/3) 

QUANTO ÀS METAS 
 

• Metas da Empresa: os Planos de PLR podem ter como parâmetro metas de lucros ou resultados 
da empresa. Assim, o pagamento pode ser atrelado, por exemplo, ao atingimento de uma 
margem de lucro específica ou, em de outra forma, a resultados específicos como uma meta de 
produção anual. Essas metas também podem ser divididas por departamentos da empresa. 
 

• Metas Individuais: o pagamento de PLR pode ser vinculado a avaliações individuais de cada 
empregado. É possível, portanto, estipular metas individuais a cada empregado, realizando-se 
uma avaliação de desempenho ao fim do período de apuração. 
 

• Metas Mistas: Há Planos de PLR que apresentam metas para a empresa e outras para os 
empregados. É o modelo comumente utilizado pelos Sindicatos. Muitas vezes esses planos 
apresentam uma meta gatilho da empresa, de forma que o pagamento do PLR e a avaliação dos 
empregados estará condicionada ao atingimento de uma determinada meta da empresa. 

 



PRINCIPAIS MODELOS (2/3) 

QUANTO AOS VALORES BASE 
 

• Valor Homogêneo: Alguns Sindicatos têm como premissa de negociação de Planos de PLR que 
a distribuição de valores aos empregados seja homogênea. Nesses casos, o valor a ser pago é 
previamente estipulado e independe do cargo ou do salário que cada empregado. 
 
 

• Valor Variável: É possível vincular valor recebido por cada empregado à sua posição hierárquica 
na empresa, ou seja, quanto maior a responsabilidade do empregado por conta de seu cargo, 
maior o valor  a ser pago a título de PLR. Nesses casos, a base de cálculo de do valor a ser pago 
é, na maioria das vezes, o salário do empregado. 

 



PRINCIPAIS MODELOS (3/3) 

QUANTO OS VALORES A SEREM PAGOS 
 

• Parcela Fixa: Alguns Sindicatos têm como premissa de negociação de Planos de PLR que a 
distribuição de valores aos empregados seja homogênea, que podem apresentar um valor 
previamente fixado ou ser correspondente a um determinado número de salários de cada 
empregado. 
 

• Parcela Variável: Há Planos de PLR que apresentam uma margem de composição para o valor 
pago aos empregados. Nesses casos, o valor pode variar de acordo com o atingimento das metas 
estipuladas e aumenta na medida proporcional em que mais metas são atendidas. Também 
comportam a fixação prévia de valores ou a fixação de uma base de cálculo como um número de 
salários de cada empregado. 
 

• Parcelas Mistas: Também é possível prever o pagamento de uma parcela fixa já garantida e, 
adicionalmente, uma variável pelo atingimento de determinadas metas. 

 



PONTOS CONTROVERTIDOS (1/2) 

QUANTO À INVALIDAÇÃO DO ACORDO E DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA 
 

• Invalidação Parcial ou Total (Ações Individuais e/ou Fisco) 
 

• Recusa do Sindicato em negociar 
 

• Ausência do Sindicato na negociação 
 

• Necessidade de Arquivamento no Sindicato como Requisito de Validade 
 

• Claridade e Objetividade das Metas (vedação de discricionariedade, subjetivismo e obscuridade) – 
trabalhadores devem entender de forma inequívoca as metas que devem ser atendidas 
 

• Momento da Negociação x da Assinatura (Lei Silente – Conhecimento das Metas) 
 

• Pagamento a Diretores não empregados (art. 152 da Lei nº 6.404/1976) 



PONTOS CONTROVERTIDOS (2/2) 

QUANTO AO PLANEJAMENTO E NEGOCIAÇÃO DO PLR 
 

• Obrigatoriedade de negociação de PLR (Precedente Normativo nº 35 do TRT 2ª Região) - Dissídio 
Coletivo 
 

• Territorialidade – Representatividade do Sindicato 
 

• Valor e Base de Cálculo: 
• Existência de número máximo de salários a serem fixados pelo Plano de PLR 
• Homogêneo a empregados (valor idêntico) 
• Diferenças em mesma categoria/funções 
• Diferenças em categorias/funções diferentes 

 
• Elegibilidade: 

• Dispensa por justa causa 
• Gestantes e Acidentados 

 
• Grupo Econômico – Cumulação de PLR 

 
 



DECISÕES (1/7) 

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR SALÁRIO POR PLR 

 

 

(TST; ED-RR - 108300-38.2003.5.02.0465; Ministro: Carlos Alberto Reis de Paula; Data de Publicação: DJ 27/06/2008) 



DECISÕES (2/7) 

METAS – REGRAS CLARAS E OBJETIVAS 

 
 “O Acordo deve conter as regras claras e objetivas, ou seja, regras inequívocas, fáceis de 

entender pelo empregado e que se refiram ao mundo dos objetos. Ademais, o cumprimento das 
metas precisa ser aferível. Se a empresa não se mostra capaz de comprovar o atingimento das 
metas e o cálculo da PLR individual, o requisito legal do §1º do art. 2º da Lei 10.101/2000 resulta 
violado” (Acórdão 2301-002.627) Relator: Mauro José Silva – Sessão de 12/03/2012 - 1ª 
Turma/3ªCâmara/2ªSeção). 

  
 “A objetividade e clareza exigida pelo § 1º do art. 2º da Lei nº 10.101/00, nada mais representam 

do que uma forma de se garantir que não hajam dúvidas que impeçam ou dificultem a qualquer 
das partes envolvidas o direito a observar o quanto fora acordado” (Acórdão 9202-01.607) 
(Relator: Elias Sampaio Freire – Sessão de 10/05/2011 - 2ª Turma – Câmara Superior de 
Recursos Fiscais). 

 



DECISÕES (3/7) 

OBRIGATORIEDADE DE NEGOCIAÇÃO 
 

 PRECEDENTE NORMATIVO Nº 35 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – TRT 
2ª REGIÃO:  

 Empregados e empregadores terão o prazo de 60 (sessenta) dias para a implementação da 
medida que trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas, sendo 
que para tal fim deverá ser formada em 15 (quinze) dias, uma comissão composta por 3 (três) 
empregados eleitos pelos trabalhadores e igual número de membros pela empresa (empregados 
ou não) para, no prazo acima estabelecido, concluir estudo sobre a Participação nos Lucros (ou 
resultados), fixando critérios objetivos para sua apuração, nos termos do artigo 7º, inciso XI, da 
Constituição Federal, sendo assegurada aos Sindicatos profissional e patronal a prestação da 
assistência necessária à condução dos estudos. 

 O desrespeito aos prazos acima pelo empregador importará em multa diária de 10% (dez por 
cento) do salário normativo até o efetivo cumprimento, revertida em favor da entidade sindical 
dos trabalhadores. 

 Aos membros da Comissão eleitos pelos empregados será assegurada estabilidade no emprego 
por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da eleição. 

 



DECISÕES (4/7) 

MOMENTO DA ASSINATURA 

Acórdão 2202-003.369, de 10.05.2016 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU 
RESULTADOS REQUISITOS DA LEI 
Nº 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO 
ACORDO APÓS O INÍCIO DO 
PERÍODO DE APURAÇÃO. As regras 
para percepção da PLR devem 
constituir-se incentivo à 
produtividade. Regras estabelecidas 
no decorrer do período de aferição 
não estimulam esforço adicional. 
(Acórdão 9202004.308, 2ª Turma, 
CSRF) 



DECISÕES (5/7) 

GRUPO ECONÔMICO – PAGAMENTO DE PLR 

(TST; AIRR - 836-42.2010.5.04.0371; Ministro: João Oreste3. Acórdão regional que reconhece ao empregado direito à cumulação 
na Participação nos Resultados por empresa em que a meta coletiva foi atingida. Inexistência de afronta ao art. 7º, XI, da 
Constituição Federal ou ao art. 2º da Lei nº 10.101/2000, nem contrariedade à Súmula nº 129 do Tribunal Superior do Trabalho 
Dalazen; Data de Publicação: 20/11/2015) 



DECISÕES (6/7) 

Lista de Precedentes FAVORÁVEIS Relevantes do CARF 

• Ausência de homologação do acordo no Sindicato , por si só, não descaracteriza a PLR: Recurso Especial nº 865.489/RS (2006/0074749-5), de 26/10/2010 ,  Acórdão CARF nº 2402-002.605, de 17/04/2012, Acórdão CARF nº 2401-

004.365, de 11/05/2016 

• Comprovação da participação do Sindicato é suficiente (ainda que sem assinatura no Plano): Acórdão CARF nº 2401-003.112, de 17/07/2013 

• Desnecessidade de pagamentos a todos os empregados: Acórdão CSRF nº 9202-01.607, de 10/05/2011, Acórdão CARF nº 2201-003.020, de 12/04/2016 

• Desnecessidade de metas individualizadas por empregado: Acórdão CARF nº 2403-02.508, de 12/03/2012 e Acórdão CARF nº 205-00.563, de 07/05/2008, Acórdão CARF nº 2301-004.315, de 11/02/2015 Acórdão CARF nº 2402-005.116, 

de 09/03/2016 

• Possibilidade de planos e metas diferenciados para cada tipo de empregado, considerando a função exercida para cada atividade: Acórdão CARF nº 2301-002.771, de 15/05/2012, Acórdão CARF nº 2301-002.491, de 18/01/2012 e 

Acórdão CARF nº 205-01.331, de 05/11/2008, Acórdão CARF nº 2301-002-769, de 15/05/2012, Acórdão CARF nº 2301-004.320, de 11/02/2015 

• Possibilidade de pagamento de parcela em valor fixo: Acórdão CARF nº 2301-00.398, de 02/06/2009, Acórdão CARF nº 2401-003.802, de 04/12/2014 

• Possibilidade de pagamento com base na assiduidade/absenteísmo do empregado: Acórdão CARF nº 2401-003.801, de 04/12/2014, Acórdão CARF nº 2401-003.802, de 04/12/2014 

• Possibilidade de assinatura do Plano de PLR ao final do ano-calendário: Acórdão CARF nº 2403-002.665, de 12/08/2014, Acórdão CARF nº 2803-00.254, de 22/09/2010, Acórdão CSRF nº 9202-003.430, de 22/10/2014, Acórdão CSRF nº 

9202-003.429, de 22/10/2014,  Acórdão CARF nº 2403-002.938, de 11/02/2015, Acórdão CSRF nº 9202-003.638, de 05/03/2015, Acórdão CARF nº 2402-005.275, de 11/05/2016, Acórdão CARF nº 2202-003.369, de 10/05/2016 

• Possibilidade de assinatura do Plano de PLR após o pagamento desde que comprovada a sua negociação ao longo do ano-calendário: Acórdão CARF nº 2403-002.621, de 17/03/2013, Acórdão CSRF nº 9202-003.192, de 06/05/2014 

• Ilegalidade da forma matemática individualizada para o pagamento de PLR: Acórdão CARF nº 2402-02.508, de 12/03/2012, Acórdão CARF nº 2401-003.112, de 17/07/2013  

• Impossibilidade das autoridades fiscais exigirem requisitos não previstos na Lei nº 10.101/2000: Acórdão CSRF nº 9202-00.503, de 09/03/2010, Acórdão CARF nº 2301-002.588, de 08/02/2013, Acórdão CARF nº 205-01.178, de 

09/03/2010, Acórdão CSRF nº 9202-003.105, de 25/03/2014, Acórdão CSRF nº 9202-003.370, de 17/09/2014, Acórdão CSRF nº 9202-003.369, de 17/09/2014 e Acórdão CSRF nº 9202-003.368, de 17/09/2014 

• Possibilidade de pagamento de valor mínimo: Acórdão CARF nº 2402-00.125, de 19/08/2009 

• Possibilidade de pagamento de valor fixo: Acórdão nº 213/2007 (Extinto Conselho de Recursos da Previdência Social) 

• Autuação somente sobre os valores divergentes apontados pelas autoridades fiscais (impossibilidade de estender tributação para todos os valores pagos de PLR caso não sejam demonstradas as respectivas divergências): Acórdão nº 

2401-02.139, de 01/12/2011 e Acórdão CARF nº 2301-003.153, de 18/10/2012, Acórdão CSRF nº 25/03/2014, Acórdão CSRF nº 9202-003.192, de 06/05/2014 



DECISÕES (7/7) 

Lista de Precedentes DESFAVORÁVEIS Relevantes do CARF 

• Data para elaboração, assinatura e arquivamento do Plano de PLR deve ser anterior ao pagamento: Acórdão CSRF nº 9202-002.485, de 29/01/2013 e Acórdão CSRF nº 9202-01.246, de 07/02/2011 

• Necessidade de pagamento a todos os empregados: Acórdão CARF nº 2401-00.570, de 20/08/2009 

• Valor pago a título de PLR desproporcional em relação ao salário do empregado: Acórdão CARF nº 2301-003.094, de 20/09/2012 

• Necessidade de participação do Sindicato: Acórdão CARF nº 2301-001.707, de 21/10/2010, Acórdão CARF nº 2302-00.121, de 18/08/2009, Acórdão CARF nº 2803-002.019, de 24/01/2013, Acórdão CARF nº 2401-003.856, de 22/01/2015, 

Acórdão CARF  nº 2301-004.320, de 11/02/2015, Acórdão CARF nº 2301-004.361, de 12/03/2015 

• Territorialidade do Sindicato (essencial para a validade do Plano frente aos empregados do mesmo local): Acórdão CARF nº 2302-002.023, de 15/08/2012, Acórdão CARF nº 2302-003.139, de 13/05/2014 

• Pagamento de valor fixo desvinculado de qualquer meta ou resultado configura-se como remuneração: Acórdão CARF nº 2301-002.859, de 19/06/2012, Acórdão CARF nº  2301-002.859, de 03/04/2013, Acórdão CARF nº 2803-003.691, 

de 07/10/2014 



OBRIGADO 

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK  

MACHADO 
MEYER 
.COM.BR  


