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1. INTRODUÇÃO
A IN RFB nº 1.787, de 07 de fevereiro de 2018 (DOU.: 08.02.2018, atualizada pela IN RFB nº 1.819, de 26 de
julho de 2018, dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb) e conforme o artigo 16 dessa Instrução Normativa, a partir de julho de 2018
produzirá efeitos.
O artigo 13 da IN RFB nº 1.819, de 26 de julho de 2018, estabelece que a DCTFWeb substitui a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) como
instrumento de confissão do crédito previdenciário.
Nesta matéria será tratada sobre a DCTFWeb, conforme determina a Instrução Normativa nº 1.787, de 07 de
fevereiro de 2018, atualizada pela IN RFB nº 1.819, de 26 de julho de 2018, com suas considerações,
procedimentos e obrigatoriedades.
2. DCTFWEB - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
A IN RFB nº 1.787/20, atualizada pela IN RFB nº 1.819, de 26 de julho de 2018, estabelece as normas
disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb).
3. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB - A PARTIR DE JULHO DE 2018
Conforme o artigo 16 da IN RFB nº 1.787, de 07.02.2018, a partir de julho de 2018 produzirá efeitos.
“Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir do dia 1º de
julho de 2018”.
3.1 - Deverão Apresentar A DCTFWeb
Conforme o artigo 2º da IN RFB nº 1.787/2018 deverão apresentar a DCTFWeb:
a) as pessoas jurídicas de direito privado em geral e as equiparadas a empresa nos termos do § 1º (Verificar o
subitem “3.1.1” dessa matéria);
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b) as unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações de quaisquer dos
poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
c) os consórcios de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, quando
realizarem, em nome próprio:
c.1) a contratação de trabalhador segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
c.2) a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física;
c.3) o patrocínio de equipe de futebol profissional; ou
c.4) a contratação de empresa para prestação de serviço sujeito à retenção de que trata o art. 31 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
d) as entidades de fiscalização do exercício profissional (conselhos federais e regionais), inclusive a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB);
e) os fundos especiais criados no âmbito de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios bem como dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas, quando dotados de personalidade
jurídica sob a forma de autarquia;
f) os organismos oficiais internacionais ou estrangeiros em funcionamento no Brasil, quando contratarem
trabalhador segurado do RGPS;
g) os Microempreendedores Individuais (MEI), quando:
g.1) contratarem trabalhador segurado do RGPS;
g.2) adquirirem produção rural de produtor rural pessoa física;
g.3) patrocinarem equipe de futebol profissional; ou
g.4) contratarem empresa para prestação de serviço sujeito à retenção de que trata o art. 31 da Lei nº 8.212, de
1991;
h) os produtores rurais pessoa física, quando:
h.1) contratarem trabalhador segurado do RGPS; ou
h.2) comercializarem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, a consumidor pessoa física, no
varejo, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial;
i) as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda,
no varejo, a consumidor pessoa física; e
j) as demais pessoas jurídicas que estejam obrigadas pela legislação ao recolhimento das contribuições
previdenciárias de que trata o art. 6º.
3.1.1 - Equiparam-Se A Empresa
Equiparam-se a empresa, para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, o contribuinte individual e a pessoa
física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a trabalhador segurado do
RGPS que lhes presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou
finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras (§ 1º, do artigo 2º da IN RFB nº
1.787/2018).
3.1.2 - DCTFWeb Das Pessoas Jurídicas
A DCTFWeb das pessoas jurídicas deverá ser apresentada de forma centralizada pelo respectivo estabelecimento
matriz e identificada com o número de inscrição deste no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
ressalvadas as unidades gestoras dos órgãos públicos da administração direta de quaisquer dos poderes da
União, quando inscritas no CNPJ como filiais (§ 2º, do artigo 2º da IN RFB nº 1.787/2018).
3.1.3 - Deverão Apresentar A DCTFWeb No CFP
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Deverão apresentar a DCTFWeb identificada com o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
do titular ou responsável: (§ 3º, do artigo 2º da IN RFB nº 1.787/2018)
a) o contribuinte individual, inclusive o titular de serviço notarial e registral, e a pessoa física na condição de
proprietário ou dono de obra de construção civil, na hipótese prevista no § 1º (Verificar o subitem “3.1.1” dessa
matéria);
b) os produtores rurais pessoas físicas nas hipóteses previstas no inciso VIII do caput (Verificar a alínea “h” do
subitem “3.1” dessa matéria); e
c) as pessoas físicas de que trata o inciso IX do caput (Verificar a alínea “i” do subitem “3.1” dessa matéria), que
adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a pessoa
física.
3.2 - Unidade Gestora De Orçamento
Para fins do disposto no inciso II do caput (Verificar a alínea “b” do subitem “3.1” dessa matéria), considera-se
unidade gestora de orçamento aquela autorizada a executar parcela do orçamento da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios (§ 4º, do artigo 2º da IN RFB nº 1.787/2018).
3.3 - Sociedades Em Conta De Participação (SCP)
As informações relativas às sociedades em conta de participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio
ostensivo, em sua própria DCTFWeb (§ 5º, do artigo 2º da IN RFB nº 1.787/2018).
4. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB
Estão dispensados da obrigação de apresentar a DCTFWeb: (Artigo 3º da IN RFB nº 1.787/2018)
a) os contribuintes individuais que não têm trabalhador segurado do RGPS que lhes preste serviços;
b) os segurados especiais;
c) os produtores rurais pessoa física não enquadrados nas hipóteses previstas no inciso VIII do caput do art. 2º
(Verificar a alínea “h” do subitem “3.1” dessa matéria);
d) os órgãos públicos em relação aos servidores públicos estatutários, filiados a regimes previdenciários próprios;
e) os segurados facultativos;
f) os consórcios de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 1976, não enquadrados nas hipóteses
previstas no inciso III do caput do art. 2º (Verificar a alínea “c” do subitem “3.1” dessa matéria);
g) os MEI, quando não enquadrados nas hipóteses previstas no inciso VII do caput do art. 2º (Verificar a aliena “g”
do subitem “3.1” dessa matéria);
h) os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, não dotados de personalidade jurídica, criados no
âmbito de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
i) as comissões sem personalidade jurídica criadas por ato internacional celebrado pela República Federativa do
Brasil e 1 (um) ou mais países, para fins diversos;
j) as comissões de conciliação prévia de que trata o art. 625-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
k) os fundos de investimento imobiliário ou os clubes de investimento registrados em Bolsa de Valores, segundo
as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pelo Banco Central do Brasil (Bacen), cujas
informações, quando existirem, serão prestadas pela instituição financeira responsável pela administração do
fundo; e
l) os organismos oficiais internacionais ou estrangeiros em funcionamento no Brasil que não tenham trabalhador
segurado do RGPS que lhes preste serviços.
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5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB
A DCTFWeb deverá ser elaborada a partir das informações prestadas nas escriturações do Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) ou da Escrituração Fiscal
Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), módulos integrantes do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) (Artigo 4º da IN RFB nº 1.787/2018).
5.1 - Obrigatório O Uso De Assinatura Digital
Para a apresentação da DCTFWeb é obrigatório o uso de assinatura digital válida, com utilização de certificado de
segurança emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos
termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (§ 1º, do artigo 4º da IN RFB nº 1.787/2018).
5.2 – Não Obrigatório O Uso De Assinatura Digital
Não se aplica a obrigatoriedade do uso de assinatura digital válida, com utilização de certificado de segurança
emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para: (§ 2º, do
artigo 4º da IN RFB nº 1.787/2018)
a) ao MEI;
b) às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) que tenham até 1 (um) empregado no período a que se refere a declaração.
A à assinatura e a transmissão da DCTFWeb poderão ser realizadas por meio de código de acesso, obtido no sítio
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://rfb.gov.br (§ 3º, do artigo 4º da IN
RFB nº 1.787/2018).
6. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DCTFWEB
A DCTFWeb deverá ser apresentada mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da ocorrência dos
fatos geradores (Artigo 5º da IN RFB nº 1.787/2018).
Quando o prazo previsto no caput recair em dia não útil, a entrega da DCTFWeb será antecipada para o dia útil
imediatamente anterior (§ 1º do artigo 5º da IN RFB nº 1.787/2018).
Se houver interrupção temporária na ocorrência de fatos geradores, o contribuinte deverá apresentar a DCTFWeb
relativa ao 1º (primeiro) mês nessa condição, ficando dispensado da obrigação nos meses subsequentes até que
novos fatos geradores venham a ocorrer, observado o disposto nos §§ 3º e 4º (Verificar abaixo) (§ 2º do artigo 5º
da IN RFB nº 1.787/2018).
Segue abaixo os §§ 3º e 4º do artigo 5º da IN RFB nº 1.787/2018:
“§ 3º Na hipótese prevista no § 2º (Verificar acima), o contribuinte deverá apresentar a DCTFWeb relativa ao mês
de janeiro de cada ano enquanto persistir a condição de inexistência de fato gerador a declarar, exceto os
contribuintes a que se referem os incisos III, VI e VII do caput do art. 2º (Verificar as alienas “c”, “f” e “g” do
subitem “3.1” dessa matéria).
§ 4º Na hipótese prevista no § 2º, as pessoas físicas de que trata o § 3º do art. 2º (Verificar o subitem “3.1.3”
dessa matéria) ficam dispensadas da obrigação de apresentar DCTFWeb a partir do 1º (primeiro) mês sem
ocorrência de fatos geradores, inclusive da obrigação prevista no § 3º (Verificar acima), até que novos fatos
geradores venham a ocorrer”.
7. CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS NA DCTFWEB
A DCTFWeb conterá informações relativas às contribuições previdenciárias: (Artigo 6º da IN RFB nº 1.787/2018)
I - previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991 (verificar abaixo);
“Art. 11. Lei nº 8.212/1991 - No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes
receitas:
...
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a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; (Vide art.
104 da lei nº 11.196, de 2005)
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide art. 104 da lei nº 11.196, de 2005)”.
b) instituídas a título de substituição às incidentes sobre a folha de pagamento, inclusive as referentes à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de que trata a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e
II - destinadas a outras entidades ou fundos.
7.1 - Contribuições Exigidas Em Lançamento De Ofício
Os valores relativos às contribuições exigidas em lançamento de ofício poderão ser informados na DCTFWeb
como créditos, para fins de vinculação aos débitos apurados (§ 1º, do artigo 6º da IN RFB nº 1.787/2018).
7.2 – Retenção Sobre A Cessão De Mão De Obra
Os valores retidos pela empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra na forma
prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991 (Verificar abaixo), integrarão as informações da DCTFWeb da
empresa tomadora de serviços (§ 2º, do artigo 6º da IN RFB nº 1.787/2018).
“Art. 31. Lei nº 8.212/1991. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente
será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela
Lei nº 9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os
seguintes serviços:(Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. (Incluído pela Lei nº
9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. (Incluído
pela Lei nº 9.711, de 1998).
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de
consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em
todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato
constitutivo. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)”.
8. DCTFWEB – MENSAL, ANUAL E DIÁRIA
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Além da DCTFWeb a ser apresentada mensalmente no prazo de que trata o art. 5º (Verificar o item “6” desta
matéria), deverão ser transmitidas as seguintes declarações específicas: (Artigo 7º da IN RFB nº 1.787/2018)
a) DCTFWeb Anual, para a prestação de informações relativas aos valores pagos aos trabalhadores a título de
13º (décimo terceiro) salário; e
b) DCTFWeb Diária, para a prestação de informações relativas à receita de espetáculos desportivos realizados
por associação desportiva que mantém clube de futebol profissional, quando for o caso.
8.1 – Prazo Para A Transmissão Da DCTFWeb Anual E Diária
A DCTFWeb Anual deverá ser transmitida até o dia 20 de dezembro de cada ano (§ 1º, do artigo 7º da IN RFB nº
1.787/2018).
Quando o prazo transmissão recair em dia não útil, o prazo será antecipado para o dia útil imediatamente anterior
(§ 2º, do artigo 7º da IN RFB nº 1.787/2018).
A DCTFWeb Diária deverá ser transmitida até o 2º (segundo) dia útil após a realização do evento desportivo, pela
entidade promotora do espetáculo (§ 3º, do artigo 7º da IN RFB nº 1.787/2018).
Na hipótese da DCTFWeb diária, havendo mais de 1 (um) evento desportivo no mesmo dia, as informações
deverão ser agrupadas e enviadas na mesma DCTFWeb Diária (§ 4º, do artigo 7º da IN RFB nº 1.787/2018).
Importante: Aplicam-se às declarações as demais disposições previstas nesta Instrução Normativa (§ 6º, do
artigo 7º da IN RFB nº 1.787/2018).
8.1.1 - Transmissão Somente Quando Houver Valores A Declarar
As declarações devem ser transmitidas somente quando houver valores a declarar (§ 5º, do artigo 7º da IN RFB nº
1.787/2018).
9. PENALIDADES/MULTAS
O sujeito passivo que deixar de apresentar a DCTFWeb no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Artigo 8º
da IN RFB nº 1.787/2018)
“I - de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas
na DCTFWeb, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega dessa declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3º; e
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
§ 1º Para efeitos de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração, e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento.
§ 2º A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores; ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 3º Observado o disposto no § 2º, as multas serão reduzidas:
I - em 50% (cinquenta por cento), quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo fixado na intimação.
§ 4º Em substituição às reduções de que trata o § 3º, as multas de que tratam o caput e o § 2º terão redução de
90% (noventa por cento) para o MEI e de 50% (cinquenta por cento) para a ME e a EPP enquadradas no Simples
Nacional.
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§ 5º O disposto no § 4º não se aplica na hipótese de:
I - fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; ou
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação.
§ 6º As multas de que trata este artigo serão exigidas mediante lançamento de ofício.
§ 7º No caso de órgãos públicos da administração direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, as
multas a que se refere este artigo serão lançadas em nome do respectivo ente da Federação a que pertençam.
§ 8º No caso de autarquias e fundações públicas federais, estaduais, distritais ou municipais, as multas a que se
refere este artigo serão lançadas em nome da respectiva autarquia ou fundação”.
10. TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS NA DCTFWEB
Os valores informados na DCTFWeb serão objeto de procedimento de auditoria interna (Artigo 9º da IN RFB nº
1.787/2018).
Os saldos a pagar relativos a cada contribuição informada na DCTFWeb e os valores das diferenças apuradas em
procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na
DCTFWeb sobre pagamento, parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade,
poderão ser objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) (§ 1º, do artigo 9º da IN RFB nº 1.787/2018).
Os avisos de cobrança referentes à cobrança administrativa de que trata o § 1º (Verificar o parágrafo acima)
deverão ser consultados por meio da Caixa Postal Eletrônica, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC), no endereço rfb.gov.br (§ 2º, do artigo 9º da IN RFB nº 1.787/2018).
A inscrição em DAU será efetuada: (§ 3º, do artigo 9º da IN RFB nº 1.787/2018)
a) no caso de órgãos públicos da administração direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em nome
do respectivo ente da Federação a que pertençam;
b) no caso de autarquias e fundações públicas federais, estaduais, distritais e municipais, em nome da própria
autarquia ou fundação.
11. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DA DCTFWEB
A alteração das informações prestadas em DCTFWeb, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTFWeb retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada (Artigo 10 da IN RFB nº 1.787/2018).
A DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos
créditos vinculados (§ 1º, do artigo 10 da IN RFB nº 1.787/2018).
A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto: (§ 2º, do artigo 10 da IN RFB nº 1.787/2018)
a) reduzir os débitos:
a.1) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para
inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
a.2) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não
comprovadas prestadas na DCTFWeb, sobre pagamento, parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou
suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU;
a.3) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; ou
a.4) objeto de pedido de parcelamento deferido; ou
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b) alterar os débitos de contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
A retificação de valores informados na DCTFWeb, que resulte em alteração do montante de débitos já enviados à
PGFN para inscrição em DAU, de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização ou
de débitos objeto de pedido de parcelamento deferido, poderá ser efetuada pela RFB somente nos casos em que
houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não for extinto
o crédito tributário (§ 3º, do artigo 10 da IN RFB nº 1.787/2018).
Na hipótese prevista no inciso II do § 2º (Verificar a alínea “b” acima), havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar declaração retificadora,
em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades de
que trata o art. 8º (Verificar o item “9” dessa matéria) (§ 4º, do artigo 10 da IN RFB nº 1.787/2018).
O direito de o sujeito passivo pleitear a retificação da DCTFWeb extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir
do 1º (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração (§ 5º, do artigo 10 da IN RFB nº
1.787/2018).
11.1 - DCTFWeb Retificadoras Poderão Ser Retidas Para Análise
As DCTFWeb retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos
estabelecidos pela RFB (Artigo 11 da IN RFB nº 1.787/2018).
O responsável pelo envio da DCTFWeb retida para análise será intimado a prestar esclarecimentos ou a
apresentar documentos sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise (§
1º, do artigo 11 da IN RFB nº 1.787/2018).
A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória poderá
ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação específica, prescindindo, nesse caso, de assinatura (§ 2º,
do artigo 11 da IN RFB nº 1.787/2018).
O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação da retificação (§ 3º, do artigo
11 da IN RFB nº 1.787/2018).
Não produzirão efeitos as informações retificadas: (§ 4º, do artigo 11 da IN RFB nº 1.787/2018)
a) enquanto pendentes de análise; e
b) não homologadas.
Importante: A pessoa jurídica cuja exclusão do Simples Nacional tenha sido efetivada com efeitos retroativos fica
obrigada a retificar as DCTFWeb apresentadas desde a data à qual os efeitos da exclusão retroagiram (Artigo 12
da IN RFB nº 1.787/2018).
12. DCTFWEB SUBSTITUI A GFIP - ATUALIZAÇÃO – IN RFB Nº 1.819/2018
A DCTFWeb substitui a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) como instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário (Artigo
13 da IN RFB nº 1.787/2018 - Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1819, de 26 de julho de 2018).
12.1 – A Partir Dos Fatos Geradores - Atualização – IN RFB Nº 1.819/2018
A entrega da DCTFWeb será obrigatória em relação aos tributos cujos fatos geradores ocorrerem: (§ 1º, do artigo
13 da IN RFB nº 1.787/2018)
A partir do mês de agosto de 2018:
“I - a partir do mês de agosto de 2018, para as entidades integrantes do “Grupo 2 - Entidades Empresariais”, do
Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 6 de maio de 2016, com faturamento no ano-calendário de
2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais)”.
A partir do mês de janeiro de 2019:
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“II - a partir do mês de janeiro de 2019, para os demais sujeitos passivos, exceto para aqueles previstos no inciso
III deste parágrafo e no § 3º (verificar o subitem “12.2” dessa matéria); e”
A partir do mês de julho de 2019:
“III - a partir do mês de julho de 2019, para os entes públicos integrantes do “Grupo 1 - Administração Pública”, do
Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016”.
“§ 2º As pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), ainda que
enquadradas no inciso I do § 1º deste artigo, sujeitam-se ao prazo previsto no inciso II do mesmo § 1º (§ 2º, do
artigo 13 da IN RFB nº 1.787/2018)”.
12.2 - Sujeitos Passivos Que Optarem Pela Utilização Do Esocial - Atualização – IN RFB Nº 1.819/2018
“§ 3º Os sujeitos passivos que optarem pela utilização do eSocial na forma especificada no § 3º do art. 2º da Resolução do
Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 2016, ainda que imunes e isentos, ficam obrigados à entrega da
DCTFWeb em relação aos tributos cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de agosto de 2018”.
12.3 - Fatos Geradores Referentes A Períodos Anteriores A Julho De 2018
Os fatos geradores referentes a períodos anteriores aos mencionados nos §§ 1º e 3º (Verificar o subitem “12.1”
dessa matéria), conforme o caso, continuarão a ser declarados por meio de GFIP, de acordo com as orientações
previstas na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, e no manual da GFIP, aprovado pela
Instrução Normativa RFB nº 880, de 16 de outubro de 2008 (§ 4º, do artigo 13 da IN RFB nº 1.787/2018).
12.4 - Recolhimento Anterior Ao Início De Procedimento Fiscal
O sujeito passivo omisso em relação à entrega da DCTFWeb que tenha efetuado recolhimento anterior ao início
de procedimento fiscal poderá apresentar DCTFWeb em atendimento à intimação e nos termos desta, para
informar os valores recolhidos espontaneamente, sem prejuízo das penalidades de que trata o art. 8º (Verificar o
item “9” dessa matéria) (Artigo 14 da IN RFB nº 1.787/2018).
12.5 – Deverão Ser Informados Valores De CPRB Na DCTF
Os arts. 3º (Estão dispensadas da apresentação da DCTF) e 6º (A DCTF conterá informações relativas aos
seguintes impostos e contribuições administrados pela RFB) da Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 11 de
dezembro de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação: (Artigo 15 da IN RFB nº 1.787/2018)
“Art. 3º Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
§ 2º Não estão dispensadas da apresentação da DCTF:
I - as ME e as EPP enquadradas no Simples Nacional que estejam sujeitas ao pagamento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) nos termos dos incisos IV e VII do caput do art. 7º da Lei nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, enquanto não obrigadas à entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), deverão informar na DCTF os valores
relativos: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1787, de 07 de fevereiro de 2018) (Vide Instrução
Normativa RFB nº 1787, de 07 de fevereiro de 2018)”.
“Art. 6º A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições administrados pela RFB:
XII - CPRB de que tratam os arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011, observado o disposto no § 14. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1787, de 07 de fevereiro de 2018) (Vide Instrução Normativa RFB nº 1787, de
07 de fevereiro de 2018)”.
12.5.1 - Não Deverão Ser Informados Valores De CPRB Na DCTF
Não deverão ser informados valores de CPRB na DCTF a partir do mês em que se tornar obrigatória a entrega da
DCTFWeb, de acordo com o cronograma estabelecido no art. 13 da Instrução Normativa RFB nº 1.787, de 7 de
fevereiro de 2018, conforme o tipo de sujeito passivo (Artigo 14 da IN RFB nº 1.787/2018, Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB nº 1787, de 07 de fevereiro de 2018).
Fundamentos Legais: Os citados no texto.
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ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR
Considerações
Sumário
1. Introdução;
2. Conceito;
3. Objetivo;
4. Vantagens Da PLR;
5. Desobrigadas Do Cumprimento Da Distribuição Da PLR;
6. Cumprimento Da Distribuição Da PLR;
6.1 – Periodicidade Do Pagamento;
6.2 – Vedado;
7. Não-Integração Ao Salário;
7.1 - Não-Incidência De INSS E FGTS;
7.2 – Não Substitui Ou Complementa A Remuneração;
8. No Caso De Rescisão Contratual;
9. Objeto De Negociação E Composição Do Direito;
9.1 - Instrumentos Decorrentes Da Negociação;
9.2 - Convenção Ou Acordo Coletivo;
9.3 - Instrumento Normativo;
9.3.1 – Elementos;
9.3.2 - Arquivamento Do Acordo;
10. Mediação Ou Arbitragem (Impasse);
11. Empresas Estatais;
12. Não Obtenção De Lucro;
13. Penalidades.

1. INTRODUÇÃO
A Participação dos Lucros e Resultados - PLR está prevista na Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso XI.
E a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, com alteração da Lei n° 12.832/2013 dispõe sobre a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. E estabelece o direito aos empregados de terem esse
acréscimo ao seu rendimento, conforme será visto no decorrer desta matéria.
2. CONCEITO
A Participação dos Lucros e Resultados - PLR é uma contribuição sem caráter salarial, que o empregador fará ao
empregado com base nos resultados ou lucros obtidos pela empresa em um determinado período e que poderá
ser estipulado através da convenção ou acordo coletivo da categoria ou mesmo por uma comissão formada pela
própria empresa.
“O Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um tipo de remuneração variável, uma ferramenta,
bastante utilizada pelas empresas, mundialmente, que auxilia no cumprimento das estratégias das organizações.
Também conhecido como PLR, esse programa visa o alinhamento das estratégias organizacionais com as
atitudes das pessoas dentro do ambiente de trabalho, pois só será feita a distribuição dos lucros aos funcionários
casos algumas metas pré-estabelecidas sejam cumpridas”.
“A participação dos lucros e resultados é o pagamento que a empresa faz ao empregado em virtude da
distribuição de lucros ou resultados”.
3. OBJETIVO
A PLR é implantada na empresa também junto com outros benefícios ao empregado, em programas de incentivo
ao trabalhador para melhorar sua qualidade de vida.
“A PLR faz parte do conjunto de ações que compõem a política de manutenção dos recursos humanos da
empresa e destaca-se como uma ferramenta importante de remuneração variável e motivação”.
A Legislação 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 (Artigo 1º da Lei nº 10.101/2000).

TRABALHO E PREVIDÊNCIA – OUTUBRO – 44/2018

1007

“Art. 7º. CF/88. 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”.
4. VANTAGENS DA PLR
A Participação dos Lucros e Resultados produz uma maior motivação, entre os empregados, pois eles se tornam
mais comprometidos com a empresa e gera uma maior produtividade.
Segue abaixo alguns benefícios para as empresas que implantam a PLR:
a) garantir maior comprometimento dos colaboradores nos lucros e nos resultados da empresa;
b) desenvolver o interesse dos empregados pelos negócios da empresa;
c) remunerar os profissionais com uma parcela variável, de acordo com os desempenhos individuais, setoriais ou
em equipe;
d) garantir o reconhecimento dos empregados pela parcela de contribuição prestada à empresa;
e) não há incidência de encargos trabalhistas e previdenciários, somente desconto no Imposto de Renda, desde
que seja em acordo com a legislação que trata sobre a PLR;
f) melhorar a distribuição de renda dos trabalhadores;
g) aumentar a participação dos trabalhadores nas mudanças tecnológicas do processo produtivo; e
h) aumentar a produtividade e qualidade dos serviços, visando a satisfação dos clientes externos da empresa que
poderão ser ajuizadas pelos interessados.
Além das vantagens citadas acima, também podem ser citados outros motivos, conforme abaixo:
“a) incentivo de colaboradores a comprometer-se cada vez mais com os objetivos da empresa;
b) gerar melhores resultados organizacionais através de parceria entre empresa;
c) recompensa os colaboradores pela superação e desempenho aplicada na busca dos resultados
organizacionais;
d) isenção de INSS e FGTS, quando implantada em acordo com a legislação que trata sobre a PLR”.
5. DESOBRIGADAS DO CUMPRIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PLR
A Lei n° 10.101/2000, artigo 2°, § 3º estabelece que estão desobrigadas do cumprimento da distribuição da
participação nos lucros e resultados, ou seja, não equipara a empresa, para fins dessa legislação da PLR:
a) as pessoas físicas;
b) as entidades sem fins lucrativos que, cumulativamente:
b.1) não distribuam resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou
empresas vinculadas;
b.2) apliquem integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
b.3) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de encerramento de suas
atividades;
b.4) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos desta letra, e das
normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
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6. CUMPRIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PLR
Conforme a Lei nº 10.101/2000, não existe obrigatoriedade da empresa distribuir os lucros e resultados, somente
quando houver negociação.
Observação: Verificar também o item “9” e seus subitens desta matéria.
6.1 – Periodicidade Do Pagamento
Conforme a Lei n° 10.101/2000, artigo 3°, § 2° (redação dada pela Lei n° 12.832/2013) 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 periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos
espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou
convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados (§ 3º, do artigo 3º, da Lei
citada).
6.2 – Vedado
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 (Artigo 3º, da Lei 10.101/2000).
“§ 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 periodicidade inferior a 1 (um)
trimestre civil. (Redação dada pela Lei nº 12.832, de 2013)”.
7. NÃO-INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO
Conforme a norma constitucional exclui o caráter salarial de qualquer montante pago a título de participação nos
lucros ou resultados, concedendo-lhe natureza jurídica indenizatória.
Ressalta-se, que para que a PLR não seja considerada remuneração, deverão ser respeitados os dispositivos da
Lei nº 10.101/2000, que prevê a forma como este direito deve ser instituído na empresa e também como a
periodicidade de seu pagamento, entre outras regras.
“Art. 3o, da Lei n° 10.101/200. 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”.
E de acordo com a lei, a PLR não substitui ou mesmo complementa a remuneração do empregado, então não se
aplica o princípio da habitualidade e não está vinculada ou mesmo complementa a remuneração do empregado.
A participação nos lucros não entra no salário-base do empregado para fins:
a) do cálculo de indenizações de 13º salário;
b) de remuneração das férias;
c) do repouso semanal;
d) de pagamento de adicionais salariais, de gratificações, prêmios, abonos;
e) do aviso indenizado.
7.1 - Não-Incidência De INSS E FGTS
De acordo com as legislações abaixo, a PLR não integra a base para incidência de encargos trabalhistas, tais
como:
a) recolhimento do fundo de garantia – FGTS (IN 25/2001, do MTE, art.13, inciso I);
b) do recolhimento de contribuições previdenciárias (Lei nº 8.212/1991, art.28, § 9°, alínea “j”).
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“IN do MTE n° 25, de 20.12.2001, art.13, inciso I:
Art. 13 Não integram a remuneração, para fins do disposto no art. 8º, exclusivamente:
I - participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com a
Lei n.º 10.101, de 19 de dezembro de 2000”.
“Lei n° 8.212/1991, art. 28, § 9º, alínea “j”. 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”.
7.2 – Não Substitui Ou Complementa A Remuneração
Conforme o artigo 3º da Lei nº 10.101/2000, a participação do lucro e resultados 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.
8. NO CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Conforme entendimentos dos tribunais, a participação nos lucros e resultados, no caso de rescisão contratual
anterior à data da distribuição dos lucros, o pagamento deverá ser proporcional aos meses trabalhados, utilizando
o princípio da isonomia (Lei nº 10.101/2000, art. 2º e CF/1988, art. 7º, XI).
“SÚMULA Nº 451 DO TST (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO). PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS.
PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. (conversão da
Orientação Jurisprudencial nº 390 da SBDI-1): Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo
coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao
fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na
rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados,
pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa”.
“ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO OJ-SDI1-390.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DATA DA
DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que
condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em
vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o
pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os
resultados positivos da empresa”.
Extraído das jurisprudências abaixo: “Hipótese em que o valor a ser pago será calculado na proporção do
período laborado. Logo, no presente caso, embora a Convenção Coletiva de Trabalho tenha estabelecido que o
pagamento proporcional da PLR restringe-se aos empregados que tenham sido dispensados sem justa causa, o
pedido de dispensa pelo empregado não constitui óbice ao recebimento de concernente benefício”.
Jurisprudências:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PAGAMENTO PROPORCIONAL. Esta Corte
firmou entendimento de que, independentemente da forma de rescisão do contrato de trabalho é devida a
participação na distribuição de lucros e resultados da empresa, pois o empregado concorreu para os resultados
positivos do empregador. Hipótese em que o valor a ser pago será calculado na proporção do período laborado.
Logo, no presente caso, embora a Convenção Coletiva de Trabalho tenha estabelecido que o pagamento
proporcional da PLR restringe-se aos empregados que tenham sido dispensados sem justa causa, o pedido de
dispensa pelo empregado não constitui óbice ao recebimento de concernente benefício. Esse é o entendimento
sedimentado pelo disposto na Orientação Jurisprudencial nº 390 da SBDI-1 do TST, convertida na Súmula nº 451,
ambos do TST. Recurso de revista conhecido e provido. (Processo: RR 115620125020057 – Relator(a): Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho – Julgamento: 17.06.2015)
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PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DATA DA
DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em respeito ao princípio isonômico, o reclamante o
qual se utiliza de sua força de trabalho, contribui para a produção de resultados positivos para a empresa. Dessa
forma, a limitação temporal, sem previsão de recebimento proporcional da participação nos lucros e resultados,
disposta em norma coletiva, é inválida. Essa é a posição extraída da OJ 390 da SBDI-1. Recurso de revista
conhecido e provido... (Processo: RR 66000420085020090 – Relator(a): Augusto César Leite de Carvalho –
Julgamento: 16.06.2014)
9. OBJETO DE NEGOCIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO DIREITO
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: (Artigo 2º da Lei nº
10.101/2000)
a) comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei n° 12.832, de 2013);
b) convenção ou acordo coletivo.
“Art. 611-A. CLT. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre
outros, dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa”.
9.1 - Instrumentos Decorrentes Da Negociação
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: (§ 1°, artigo 2° da Lei nº
10.101/2000):
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Segue abaixo, o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 10.101/2000, abaixo:
“§ 4o, art.2°. Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos incisos I e II do § 1o deste artigo:
(Incluído pela Lei nº 12.832, de 2013)
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. (Incluído pela Lei nº 12.832, de 2013)”.
Jurisprudência:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE
NEGOCIAÇÃO. A participação nos lucros, ou resultados, deve ser objeto de negociação entre empregados e
empregadores, sendo que tal ajuste se dará de duas maneiras: CCT ou ACT; e instituição de comissão interna
para tal fim - mediante ajuste das partes interessadas. Inviável, pois, interpretar a norma constitucional (CF, art. 7°,
XI), que prevê, no título relativo aos direitos e garantias fundamentais, o direito à participação nos lucros, ou
resultados, no sentido de compelir a Reclamada a instituir comissão interna para negociação e implantação dos
critérios de participação nos lucros, ou resultados, à luz da norma infraconstitucional. Isso porque os arts. 1° e 2°,
I, da Lei 10.101/00 dispõem apenas acerca da legalidade do procedimento adotado na negociação do programa
de participação nos lucros, ou resultados, e não, evidentemente, impõe obrigatoriedade de instituir comissão
interna para tal fim. Recurso de revista provido, no particular. (Processo: RR 758407620085040332 7584076.2008.5.04.0332 - Relator(a): Mauricio Godinho Delgado - Julgamento: 28.09.2011)
9.2 - Convenção Ou Acordo Coletivo
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A Participação nos Lucros e Resultados deve ser objeto de negociação coletiva, no âmbito interno da empresa,
mediante comissão de empregados, sendo necessária a participação de representante sindical ou mediante
convenção ou acordo coletivo (Incisos I e II, do artigo 2º, da Lei nº 10.101/2000).
“Art. 611-A. CLT - A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre
outros, dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
...
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)”.
Importante: Conforme decisão judicial, a norma coletiva não pode prever participação nos lucros de forma
mensal, dispondo contra a previsão da lei (PROCESSO Nº: 02267-2003-462-02-00-0).
Jurisprudência:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - À luz da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, a
participação nos lucros ou resultados deve ser ajustada através de comissão cujos membros são escolhidos pelas
partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da categoria profissional, ou por meio de
convenção coletiva ou acordo coletivo. Por conseguinte, é ineficaz a avença realizada de outra forma. (TRT 3ª R. RO 12.851/02 - 1ª T. - Rel. Juiz Manuel Cândido Rodrigues - DJMG 13.11.2002)
9.3 - Instrumento Normativo
O instrumento normativo na PLR tem geralmente estipulado algumas normas:
a) quem tem direito;
b) o tipo da participação (se por lucros e/ou resultados);
c) o montante da participação a ser distribuído;
d) data e forma do pagamento (à vista ou em parcelas);
e) no caso de participação no lucro, se o valor será atrelado ao salário, ou um valor fixo ou ainda um percentual do
montante;
f) no caso da participação nos resultados, o índice a ser utilizado (satisfação do cliente, produção, metas,
pontuação, índices de redução de acidentes ou absentismo);
g) informação e divulgação de dados para propiciar o cálculo (lucros da empresa alcance de metas);
h) regras de renovação do acordo, etc.
Observação: São variáveis os critérios utilizados nas negociações, porém, há certo padrão utilizado por cada
categoria profissional.
Jurisprudência:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REGRAS OBJETIVAS. A teor do disposto no artigo 2º, § 1º, da
Lei nº 10.101/2000, deverão constar dos instrumentos de negociação da PLR, dentre outros requisitos, regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos. Avaliação de desempenho que não atenda a essa
determinação não é válida. Recurso desprovido. (TRT 2ª Região, Ac. 20070169491, 1ª T., j. 08.03.2007, Rel. Elza
Eiko Mizuno)
9.3.1 – Elementos
A Lei nº 10.101/2000 estabelece as condições mínimas para distribuição dos lucros e não impede que as partes
(empregador e empregado) venham ajustar outros parâmetros, porém que não conflitem com o mínimo definido
pela lei.
Havendo outras regras a serem fixadas para o recebimento da PLR pelos empregados, poderão ser estabelecidas
com base na produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, bem como poderão ser fixados, previamente,
programas de metas, resultados e prazos para conseguir o citado direito.
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O instrumento normativo que fixar a participação nos lucros e resultados deverá especificar alguns elementos
importantes de maneira transparente e objetiva, tais como:
a) a forma e as regras para a obtenção da PLR;
b) o mecanismo de apuração das informações para o pagamento do direito;
c) periodicidade da distribuição da PLR entre os empregados (vide o subitem “6.1” desta matéria;
d) prazo para revisão do instrumento normativo;
e) período de vigência do instrumento normativo.
9.3.2 - Arquivamento Do Acordo
O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores da respectiva categoria,
conforme estabelece o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 10.101/2000.
10. MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM (IMPASSE)
Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, as partes
poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução do litígio (artigo 4º, Lei n° 10.101/2000, com redação
dada pela Lei n° 12.832/2013):
a) mediação;
b) arbitragem de ofertas finais, utilizando-se, no que couber, os termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de
1996.
Segue abaixo, os §§ 1º a 4º, do artigo 4º da Lei citada:
Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela em que o árbitro deve restringir-se a optar pela proposta
apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.
Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes.
O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.
11. EMPRESAS ESTATAIS
A participação nos lucros e resultados de que trata o art. 1º desta Lei, em se tratando dos trabalhadores em
empresas estatais, serão observadas as diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.
“Art. 1º. Lei 10.101/2000. 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”.
Consideram-se empresas estatais as empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e
controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto.
12. NÃO OBTENÇÃO DE LUCRO
O princípio básico para que o empregador seja obrigado a distribuir entre os empregados lucros e resultados é
obtenção destes.
O lucro é o valor auferido pela empresa, depois de deduzidas as reservas e as despesas operacionais, além dos
reajustes patrimoniais e deduções autorizadas.
O resultado decorre do alcance de metas que estão relacionadas com a produtividade da empresa.
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Caso a empresa demonstre, contabilmente, que não obteve lucro em determinado período, isenta-se da obrigação
do pagamento da PLR. Porém, este fato deverá ser comprovado através de meios idôneos e com devida
transparência.
13. PENALIDADES
A participação nos lucros e resultados é uma obrigação fixada por lei que sujeita o empregador ao seu
cumprimento, mas a lei não prevê um prazo para a sua implantação e nem uma penalidade para quem não a
cumpre.
Ressaltamos, que o empregador que optar pela distribuição dos lucros, porém, não cumprindo o que determina a
Lei, estará sujeito às eventuais diligências da Fiscalização do Trabalho, bem como às medidas judiciais.
Fundamentos Legais: Os citados no texto.
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