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RECORRENTE - SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. 
RECORRIDO - MILTON MARTINS MIRANDA

EMENTA:  PARTICIPAÇÃO  NOS  LUCROS  E  RESULTADOS. 
EXCLUSÃO DO DIREITO DE DETERMINADOS EMPREGADOS 
AO  RECEBIMENTO.  ATO  DISCRIMINATÓRIO.  Em  princípio, 
considera-se  que  todos  os  empregados  de  uma  empresa 
contribuem para o resultado positivo por ela alcançado, razão pela 
qual  configura-se  ato  discriminatório  a exclusão injustificada do 
direito  de  determinados  trabalhadores  de  receberem  a  verba 
participação nos lucros e resultados, em face da nítida afronta ao 
princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CR). 
 
Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  de  Recurso 

Ordinário, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte,  em  que  figuram,  como  recorrente,  SBF  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS 
ESPORTIVOS, e como recorrido, MILTON MARTINS MIRANDA, como a seguir se expõe:

RELATÓRIO

O  Juízo  da  16ª  Vara  do  Trabalho  de  Belo  Horizonte,  pela  r. 
sentença de fls. 570/573, da lavra da Exmª Drª. Flávia Cristina Rossi Dutra, cujo relatório 
adoto e a este incorporo, julgou procedentes em parte os pedidos formulados pelo autor.

Inconformada,  a  reclamada  interpõe  recurso  ordinário  às  fls. 
574/575, sustentando ser indevido o pagamento das diferenças da verba PLR.

Contrarrazões às fls. 584/586.

Dispensável a intervenção do MPT.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

Conheço do recurso ordinário, eis que aviado a tempo e modo e 
regular a representação.

2. Mérito

RECURSO DA RECLAMADA

Diferença de PLR.

Oitava Turma | Publicacao: 23/09/2016
Ass. Digital em 21/09/2016 por JOSE MARLON DE FREITAS

Relator: JMF| Revisor: MRV
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Insiste  a  ré  em dizer  que  não  seria  devido  o  pagamento  das 
diferenças da verba PLR, tendo em vista que os valores devidos a tal título sempre foram 
corretamente pagos ao longo de todo o período contratual.

Examino.

O autor foi admitido pela ré no dia 16/10/2003 e dispensado, sem 
justa causa, em 10/07/2013 (TRCT, fl. 22). Ao longo desse período, exerceu na empresa as 
funções de Assistente Técnico de Planejamento e Orçamento C, Assistente de Compras, 
Analista de Compras A, Comprador B, Comprador C, Comprador PL, conforme demonstra a 
ficha de registro de empregados (fl. 372).

Alegou  o  demandante,  na  inicial,  que,  durante  todo  o  pacto 
laboral, a ré pagou a alguns empregados, semestralmente, nos meses de abril e outubro, 
participação nos lucros e resultados (PPR). Sustentou que a demandada escolhia a seu livre 
arbítrio os beneficiários do programa. Apontou que eram relacionados apenas alguns cargos 
no programa, e ainda, havia pagamento da parcela a outros empregados em condições 
idênticas à sua, cujos cargos sequer eram previstos no regulamento. Quanto ao aspecto 
pleiteou  o  pagamento  da  quantia  equivalente  a  dois  salários  brutos,  por  semestre  de 
trabalho, relativo ao valor que deveria ter sido pago em abril e outubro de cada ano.

Afirmou,  ainda,  o  autor,  que  em  janeiro  de  2011  a  reclamada 
instituiu  Programa  de  Participação  nos  Resultados  Administrativos  abarcando  todos  os 
cargos  da  retaguarda,  no  qual  foram  fixadas  duas  metas  (individual  e  empresa)  com 
pontuações  diversas,  passando  os  empregados  a  fazer  jus  a  duas  premiações  PPR 
individual (no mês de fevereiro) e PPR empresa (no mês de abril). Salientou que embora 
alcançadas ambas as metas em 2011 e 2012, as citadas verbas não foram pagas em 2011 e 
foram pagas a menor em 2012. Quanto ao aspecto pleiteou o pagamento das diferenças 
referentes às parcelas que deveriam ter sido pagas em fevereiro e abril de 2011 e 2012, 
tendo como base de cálculo também o valor do salário bruto (fl. 08).

O  obreiro  pugnou,  ainda,  na  exordial,  a  exibição  pela  ré  dos 
documentos referentes aos pagamentos de PPR aos empregados por ele apontados e base 
de cálculo utilizada, bem como dos programas relativos ao período anterior a janeiro de 
2011, bem como dos programas referentes a 2011 e a 2012, e caderno de notas produzidos 
pela empresa KPMG relativo aos exercícios 2011 e 2012 que comprovam o cumprimento de 
metas individuais e da empresa.

Em contestação,  a  reclamada  afirmou  apenas  que  no  período 
anterior a 2011 inexistia obrigatoriedade de pagamento de PPR ao autor, sustentou, ainda, 
que a partir de 2011, os valores devidos foram corretamente pagos (fl. 358). 

Pois bem.

Os contracheques juntados aos autos evidenciam que desde o 
início do período não prescrito até 2011, o obreiro não recebeu PPR/PLR (fl. 457/471) e no 
ano de 2012  recebeu a parcela apenas em abril, sob a rubrica "Part Result Emp" (fl. 472).
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O  autor  apresentou  diversos  documentos  que  comprovam  o 
pagamento do benefício a diversos empregados, inclusive ocupantes de cargos que não 
estariam enquadrados na tabela dos favorecidos pela PPR (fl. 28 e fls. 46/72).

Embora o d. Juízo tenha determinado a exibição de documentos 
pela  ré,  conforme pleiteado  pelo  autor  na  petição  inicial,  sob  as penas do  art.  359 do 
CPC/1973 (fl. 562), tal determinação judicial não foi cumprida pela demandada.

Uma vez comprovado pelo autor que foi instituído o benefício na 
empresa,  competia  à  demandada  evidenciar  os  critérios  objetivos  quanto  ao  seu 
pagamento, fato obstativo a direito do autor (art. 818 da CLT c/c art 373, II, do CPC), ônus 
do  qual  não  se  desincumbiu  a  contento,  visto  que  sequer  apresentou  a  norma 
regulamentadora dos benefícios.

Além  disso,  não  tendo  sido  impugnada  especificamente  a 
afirmação autoral acerca do pagamento de forma discriminatória de PPR ou do cumprimento 
das metas relativas aos anos de 2011 e 2012, tenho como verdadeiros os fatos alegados.

Com  efeito,  entendo  que  a  limitação  de  pagamento  da  verba 
participação nos lucros e resultados a apenas determinados empregados (e não a todos), 
poderia  até ter  validade,  caso fosse comprovado pela empregadora que somente esses 
trabalhadores contribuíram para  a obtenção dos lucros que ela  (empregadora)  pretende 
compartilhar. Sendo assim, a exclusão do direito de determinados empregados receberem a 
parcela participação nos lucros e resultados seria cabível apenas por exceção e desde que 
devidamente demonstrada e justificada a referida exclusão, ou seja, salvo se comprovado 
que tais trabalhadores, de fato, não contribuíram para o êxito dos lucros e resultados obtidos 
pela empregadora.

Na hipótese dos autos,  entretanto, apesar de ser incontroverso 
que a ré, efetivamente, excluiu de determinados empregados o direito de receber a verba 
participação nos lucros e resultados, não há comprovação de que tais trabalhadores não 
contribuíram para o alcance dos lucros, devendo ser ponderado que, em regra, o resultado 
positivo obtido pela empresa decorre do trabalho de todos os empregados.

Assim,  o  não  pagamento  da  verba  participação  nos  lucros  e 
resultados devida semestralmente, nos meses de abril  e outubro de cada ano configura 
ofensa ao princípio da isonomia, extraído do disposto no caput do artigo 5º e no inciso XXXII 
do artigo 7º, ambos da Constituição Federal.

Correta, pois, a r. sentença que deferiu o "pagamento de PPR, por  
todo o pacto laboral, observada a prescrição, no importe de dois salários brutos do Autor, a  
cada  semestre,  nos  meses  de  abril  e  de  outubro,  base  de  cálculo  não  impugnada  
especificamente pela Ré, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC/2015".

Nesse sentido já me manifestei como Relator nos autos 00817-
2014-181-03-00-8  RO.  Da  mesma  forma  cito  outros  precedentes  dessa  d.  turma  em 
processos envolvendo a mesma demandada:
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EMENTA:  PROGRAMA DE  PARTICIPAÇÃO  NOS  LUCROS  E 
RESULTADOS. EXCLUSÃO DO DIREITO DE DETERMINADOS 
EMPREGADOS  AO  RECEBIMENTO.  ISONOMIA.  No  processo 
produtivo  de  uma  empresa  todos  os  empregados, 
independentemente  da área em que atuem,  contribuem para  o 
sucesso  do  empreendimento.  Assim,  uma  vez  instituído  o 
Programa  de  Participação  nos  Lucros,  constitui  conduta 
discriminatória  a  eleição  de  apenas  alguns  empregados  para 
recebimento da parcela. (TRT da 3.ª Região; Processo: 0000886-
54.2014.5.03.0016  RO;  Data  de  Publicação:  10/07/2015; 
Disponibilização:  09/07/2015,  DEJT/TRT3/Cad.Jud,  Página  254; 
Órgão Julgador: Oitava Turma; Relator: Sercio da Silva Pecanha; 
Revisor: Ana Maria Amorim Reboucas)

EMENTA:  PARTICIPAÇÃO  NOS  LUCROS  E  RESULTADOS. 
Provado  nos  autos  que  o  pagamento  da  PPR não  se  limitava 
apenas aos empregados que trabalhavam na área comercial, faz 
jus  o  reclamante  à  percepção  dessa  parcela,  em  razão  do 
princípio  constitucional  da  isonomia.  (TRT  da  3.ª  Região; 
Processo:  0092700-02.2009.5.03.0024 RO; Data de Publicação: 
06/07/2010;  Órgão Julgador:  Oitava Turma; Relator:  Convocada 
Olivia Figueiredo Pinto Coelho; Revisor: Marcio Ribeiro do Valle)

No tocante à PPR dos anos de 2011 e 2012,  relativas à meta 
individual  e  meta  empresa,  cuja  origem refere-se  a  um Programa  de  Participação  nos 
Resultados Administrativos, instituído na empresa, também entendo que deve ser mantida a 
condenação. 

Ora,  se  a  reclamada  afirmou  ter  efetuado  regularmente  o 
pagamento  da  verba  em  questão,  cabia  a  ela  trazer  aos  autos  os  documentos  que 
permitissem aferir  a observância (ou não) dos critérios e parâmetros estabelecidos para 
concessão do benefício. Contudo, não tendo a ré sequer atendido à ordem judicial  para 
apresentação desse documento específico indicado pelo autor, atraiu a aplicação dos efeitos 
previstos no artigo 351 do CPC/2015, sendo incabível sua pretensão de transferir ao autor 
esse encargo probatório.   

Por essas razões, nego provimento ao apelo da reclamada. 
3. Conclusão

Conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fundamentos pelos quais,

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão 
Ordinária  da  sua  Oitava  Turma,  hoje  realizada,  julgou  o  presente  processo  e, 
preliminarmente, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário; no mérito, sem divergência, 
negou-lhe provimento.
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Belo Horizonte, 14 de setembro de 2016.

JOSÉ MARLON DE FREITAS
               Desembargador Relator
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