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A C Ó R D Ã O  

(4.ª Turma)  

GMMAC/r5/lpd/eo/ri  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 

REVISTA. APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 

DA  

LEI N.º 13.015/2014. PARTICIPAÇÃO NOS  

LUCROS E RESULTADOS. NORMA COLETIVA 

QUE EXCLUI OS EMPREGADOS QUE LABORARAM 

MENOS DE 180 DIAS. POSSIBILIDADE DE 

PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA N.º 

451  

DO TST. Caracterizada a contrariedade 

à Súmula n.º 451 do TST, merece ser 

processado o Recurso de Revista. 

Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. RECURSO DE REVISTA. APELO 

INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 

13.015/2014. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

E RESULTADOS. NORMA COLETIVA QUE 

EXCLUI OS EMPREGADOS QUE LABORARAM 

MENOS DE 180 DIAS. POSSIBILIDADE DE 

PAGAMENTO  

PROPORCIONAL. SÚMULA N.º 451 DO TST. 

A jurisprudência assente nesta Corte, 

expressa nos termos de sua Súmula n.º 

451, entende devido o pagamento 

proporcional da PLR em relação aos 

meses trabalhados, pois o empregado, 

durante esse período, concorreu para 

os resultados positivos da empresa. 

Recurso de Revista parcialmente 

conhecido e provido.  

  

  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso  
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de Revista n.º TST-RR-1000327-89.2014.5.02.0701, em que é Recorrente 

____________________e Recorrida CLARO S.A.  

  

R E L A T Ó R I O  

  

Inconformado com o teor do despacho, a fls. 390/392,  

o qual denegou seguimento ao Recurso de Revista, com fundamento na 

Súmula n.º 126 do TST, interpõe o Reclamante Agravo de Instrumento a 

fls.  

396/402, a fim de ver processado seu Recurso.  

Não foram apresentadas contraminuta ao Agravo de 

Instrumento ou contrarrazões ao Recurso de Revista.  

Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público  

do Trabalho, nos moldes do art. 83, § 2.º, do RITST.  

O presente Agravo de Instrumento visa destrancar 

Recurso de Revista em cuja análise serão consideradas as alterações 

promovidas pela Lei n.º 13.015/2014, visto que a decisão recorrida 

foi publicada em 14/12/2015 e o Reclamante interpôs o Recurso de 

Revista em  17/12/2015 (artigo 1.º do Ato n.º 491/SEGJUD.GP).  

Ressalte-se, ainda, que as questões serão analisadas  

sob o enfoque do CPC de 1973, vigente à época em que a decisão se 

tornou recorrível. Quanto às normas de natureza procedimental, 

aplicam-se de imediato as disposições do novo CPC (Lei n.º 

13.105/2015), nos termos do artigo 1.046 do atual Diploma Processual.  

É o relatório.  

  

V O T O  

 CONHECIMENTO  

  

Preenchidos os requisitos gerais de 

admissibilidade,  

passo à análise dos pressupostos intrínsecos.  

  

MÉRITO  
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Pontua-se que o Reclamante, em atenção ao disposto 

na Lei n.º 13.015/2014, indicou o trecho da decisão recorrida que 

consubstancia o prequestionamento da controvérsia, expôs de forma 

fundamentada a suposta contrariedade a súmula do TST e impugnou os 

fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Nesse contexto, foram 

atendidos os requisitos exigidos pelo art. 896, § 1.º-A, I, II e III, 

da CLT. Não foram indicados arestos ao confronto de teses.  

  

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PAGAMENTO  

PROPORCIONAL  

O Regional negou provimento ao Recurso Ordinário do 

Reclamante quanto ao pagamento proporcional da PLR, sob os seguintes 

fundamentos (a fls. 390/392):  

  

“Como bem observado pelo juízo de origem, a norma que rege o 

pagamento da participação nos lucros e resultados impõe como condição 

para integração no programa o mínimo de 180 dias de trabalho.  

O reclamante não atingiu este patamar mínimo no ano de 2012 e nem 

no ano de 2014.  

Ratifico, outrossim, a sentença de origem quanto a inaplicabilidade da 

Súmula 451 do TST ao caso, já que não há na norma que rege o pagamento 

da participação nos lucros qualquer cláusula condicionando o pagamento 

com a vigência do contrato.”  

  

O Reclamante sustenta, em suas razões de Recurso de 

Revista, que a decisão contrariou a Súmula n.º 451 do TST, pois a 

norma coletiva impôs um desequilíbrio equivocado entre os 

trabalhadores que laboravam mais de 180 dias e menos de 180 dias, o 

que demonstra a falta de isonomia entre os empregados.  

Nas razões de Agravo de Instrumento, renova os  

argumentos expendidos no Recurso de Revista.   

Ao exame.  

Na hipótese dos autos, o Regional entendeu lícita a  

incidência de cláusula de acordo coletivo, que excluía o pagamento da 

PLR para os empregados que não tivessem trabalhado pelo período mínimo 

de 180 dias no ano. No caso, o Reclamante não recebeu a parcela no ano 
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de 2012, porque contratado apenas em 19/11/2012, e no ano de 2014, 

porque o contrato foi encerrado em 7/04/2014.  

De acordo com o entendimento desta Corte,  

consubstanciado na Súmula n.º 451 do TST, o empregado que contribuiu 

com a empresa para a obtenção do resultado positivo terá direito à 

participação nos lucros, mesmo que tenha sido extinto o contrato antes 

da data prevista para o pagamento da parcela. Assim, de acordo com 

tal entendimento, a negociação coletiva não poderá retirar do 

empregado o direito à mencionada parcela, sob pena de afronta ao 

princípio da isonomia.  

Embora a Súmula n.º 451 do TST faça referência à  

rescisão contratual antecipada e à condição de contrato vigente na 

época da distribuição dos lucros, aplica-se igualmente o entendimento 

à hipótese dos autos, porque decorre essencialmente da concepção de 

que o empregado que trabalhou apenas em parte do período também 

contribuiu com os resultados, de forma proporcional. Assim, de acordo 

com tal entendimento, a negociação coletiva não poderá retirar do 

empregado o direito à mencionada parcela, sob pena de afronta ao 

princípio da isonomia.  

No mesmo sentido, os seguintes Precedentes desta 

Corte:  

 “(...)PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADO 

DISPENSADO ANTES DE COMPLETADO O PERÍODO DE 

AQUISIÇÃO DO DIREITO PREVISTO EM NORMA COLETIVA. 

DECISÃO CONFORME SÚMULA N. 451 DESTE TRIBUNAL. A  

Agravante argumenta que o acórdão objurgado, ao deferir o pagamento da 

parcela denominada “participação nos lucros e resultados” de forma 

proporcional ao período trabalhado pelo Autor antes da dispensa, não 

observou o comando contido nas normas coletivas que instituíram o 

benefício. Quanto a tema, o decisum, conforme proferido, amolda-se ao 

entendimento constante da Súmula n. 451 deste Tribunal, o que inviabiliza a 

admissão da revista por violação legal e constitucional.6. Agravo de 

instrumento a que se nega provimento.” (Processo:  AIRR - 956-

15.2012.5.04.0016,  Data de Julgamento:  9/12/2015, Relator: 

Desembargador Convocado Tarcísio Régis Valente, 5.ª Turma,  Data de 

Publicação: DEJT 18/12/2015.)  
  

“PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. REQUISITOS PREVISTOS EM 

NORMA COLETIVA. A Corte a quo julgou que, embora a Reclamante não 
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tenha laborado durante todo o período referente ao ano base da PLR, ela faz 

jus ao benefício por ter contribuído para os lucros da empresa, de maneira 

proporcional, considerando irrelevante que não tenha laborado por 7 meses, 

conforme exigido pela norma coletiva. Diante do contexto fático-jurídico 

apresentado, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu a controvérsia em 

consonância com o entendimento disposto na Súmula n.º 451 do TST. Ileso 

o art. 7.º, XXVI, da CF. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” 

(Processo:  AIRR - 1077-03.2015.5.03.0069,  Data de Julgamento:   

24/8/2016, Relatora: Ministra Dora Maria da Costa, 8.ª Turma,  Data de  

Publicação: DEJT 26/8/2016.)  
  

“AMBEV. PROGRAMA DE EXCELÊNCIA EM VENDAS. VERBA 

EQUIPARADA À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA 

EMPRESA. LIMITAÇÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO. EXCLUSÃO DOS EMPREGADOS QUE PEDIREM 

DEMISSÃO. INVALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 

SÚMULA N.º 451 DO TST. Na hipótese, segundo se extrai dos termos 

dispostos no acórdão regional, a verba Programa de excelência Fabril - PEF 

- equipara-se à parcela participação nos lucros e resultados, bem como a 

unidade do autor faz jus ao recebimento da parcela pelo atingimento de metas 

no ano de 2012, sendo certo, no entanto, que a Reclamada não pagou ao autor 

a mencionada verba por ter sido o ano da rescisão contatual do trabalhador. 

A despeito do reconhecimento das negociações coletivas garantido nos 

artigos 7.º, inciso XXVI, e 8.º, inciso III, da Constituição Federal, que 

preconizam especificamente o reconhecimento das convenções e acordos 

coletivos de trabalho, esta Corte superior tem entendido que a imposição 

normativa de qualquer condição diferenciada para que o trabalhador que 

tenha laborado na empresa à época da geração do direito ao percebimento da 

parcela denominada “participação nos lucros e resultados” tenha 

efetivamente direito ao seu percebimento implica ofensa ao princípio da 

isonomia e, por consequência, em atitude discriminatória, mormente 

levando-se em conta que o reconhecimento ao direito dessa verba trabalhista 

encontra respaldo na Constituição Federal. Esse posicionamento tornou-se 

evidente com a edição da Súmula n.º 451 do TST (Orientação Jurisprudencial 

n.º 390 da SBDI-1 do TST), a qual dispõe que ‘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’. 

Assim, a mencionada norma coletiva, que exclui dos trabalhadores que se 

enquadrarem na sua previsão o direito ao percebimento de parcela estendida 

aos outros trabalhadores, somente com base no fato de o empregado ter se 

desligado da empresa, a despeito de haver laborado nos quadros da empresa 
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durante o período que gerou o direito ao percebimento da verba, colaborando 

com sua força de trabalho para o bom resultado financeiro da empresa, é 

ofensiva ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5.º, caput, da 

Constituição Federal, e ainda ao artigo 7.º, inciso XI, também da Carta 

Magna, que dispõe sobre o direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais, 

sem distinção, à participação nos lucros ou resultados da empresa. Recurso 

de revista conhecido e provido.” (Processo:  RR - 1057-23.2013.5.12.0007,  

Data de Julgamento:  29/6/2016, Relator: Ministro José Roberto Freire 

Pimenta, 2.ª Turma,  Data de Publicação: DEJT  

1.o/7/2016.)  

  

Diante do exposto, entendo que houve, de fato,  

contrariedade à Súmula n.º 351 do TST.  

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo de 

Instrumento  

para determinar o processamento do Recurso de Revista.  

Conforme previsão do artigo 897, § 7.º, da CLT e da 

Resolução Administrativa do TST n.º 928/2003, em seu artigo 3.º, § 

2.º, e dos arts. 228, caput, § 2.º, e 229, caput, do RITST, proceder-

se-á, de imediato, à análise do Recurso de Revista na primeira sessão 

ordinária subsequente.   

  

RECURSO DE REVISTA  

 ADMISSIBILIDADE  

  

Satisfeitos os pressupostos legais de 

admissibilidade  

recursal, fica autorizada a incursão nos pressupostos específicos do 

Recurso de Revista.  

 CONHECIMENTO  

  

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – ÔNUS DA PROVA  

O Regional negou provimento ao Recurso Ordinário do 

Reclamante quanto à equiparação salarial, sob os seguintes fundamentos 

(a fls. 364):  

  

“Alega o Reclamante, ora recorrente que são devidas as diferenças 

salariais porque no ato de sua admissão o paradigma Leonardo Bacelar 
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percebia remuneração superior, sendo certo que nesta época ambos 

desempenhavam a função de Assistente de Atendimento II.  

Atente o Reclamante que o paradigma exercia a função de Assistente 

de Atendimento II desde 2008, pelo que, conforme o que dispõe o artigo 461,  

§ 1.º, da CLT, incogitável a 

pretendida isonomia salarial. 

Mantenho.”  

  

No acórdão dos Embargos de Declaração, o Regional  

complementou seu entendimento nos seguintes termos (a fls. 375/376): 

“De fato o acórdão é omisso quanto à apreciação do pedido de equiparação salarial com o paradigma 

quando este exerceu a função de  

‘analista’.  

Com efeito, o Reclamado negou que o Reclamante tenha se ativado nas 

funções de analista, pelo que cumpria ao reclamante comprovar a identidade 

de funções, conforme regra insculpida nos artigos 818 da CLT e 333 do CPC.  

Cotejando as provas produzidas diviso que deste ônus o Reclamante 

não se desvencilhou.  

Impera destacar que o próprio reclamante informa que suas funções são 

divergentes das atividades da paradigma indicada.  

O reclamante assim descreve suas tarefas:  

‘Depoimento pessoal do(a) autor: que trabalhou na 

Reclamada de novembro de 2012 a abril de 2014; que o Reclamante 

sempre foi responsável pela análise de manifestos (reclamações) de 

clientes junto aos canais de atendimento (ouvidoria, anatel e procon); 

que a função do depoente era buscar nas áreas da Reclamada a solução 

do problema apontado pelo cliente; que o depoente fazia contato inicial 

com o cliente, buscava a solução do problema e posteriormente fazia 

contato final com o cliente informando a solução; que não retornava o 

contato para a ouvidoria, Anatel ou Procon com a finalidade de 

informar a solução do problema;...’ (grifei e negritei) Ao descrever as 

funções da paradigma disse:  

‘...que ao que tenha conhecimento o paradigma não fazia a 

comunicação com os canais de atendimentos; que a equipe de 

que o depoente fazia parte tinha cerca de 30 pessoas; que cada 

operador é responsável por solucionar 10 manifestos /dia.’ (grifei 

e negritei)  

Assim, por não comprovada a identidade de funções, mantenho intacta 

a sentença de origem.  

Nestes termos, acolho os embargos para sanar a omissão quanto a 

apreciação do pedido de isonomia salarial pelo período em que a paradigma 

tenha se ativado como analista, mantendo, todavia, intacto o dispositivo.”  
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O Reclamante argumenta que a decisão afronta os 

arts. 818 da CLT e 333 e 348 do CPC/73, visto que, em contestação, a 

Reclamada confessa que Reclamante e paradigma chegaram a exercer a 

mesma função. Afirma que não pretende a reanálise de fatos e provas, 

mas que seja dada a devida valoração às teses sustentadas pelas partes, 

e acolhida a confissão da Reclamada, por ter afirmado em contestação 

que “reclamante e paradigma chegaram a exercer a mesma função”.  

Sem razão, contudo.  

É cediço que as normas legais concernentes à  

distribuição do ônus da prova servem para socorrer o Juiz naquelas 

hipóteses em que a prova não foi produzida ou se revelou insuficiente, 

já que ao Judiciário não é conferido o direito de abster-se de resolver 

as demandas que lhe são propostas.  

Dessa forma, somente se vislumbra violação das  

aludidas normas quando, em face da ausência ou da insuficiência de 

provas produzidas, o Juiz, inadvertidamente, inverte o ônus 

probatório, atribuindo-o à parte sobre a qual, por determinação legal, 

este não recaia.  

Na espécie, não se afiguram violados os dispositivos  

invocados, uma vez que a Corte Regional, amparada na prova produzida 

nos autos, concluiu que não ficou devidamente comprovada a identidade 

de funções, ônus que cabia ao Reclamante.  

Ressalte-se que o Regional, soberano na análise do  

conjunto probatório, nada fez constar quanto à aludida confissão por 

parte da Reclamada quanto à identidade de funções. Assim, para se 

chegar à conclusão pretendida pelo Reclamante, quanto à existência de 

confissão por parte da Reclamada, seria necessário o revolvimento do 

contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta instância 

recursal, conforme dispõe a Súmula n.º 126 do TST.   

Não conheço.  

  

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL   

Reportando-me às razões de decidir do Agravo de 

Instrumento, conheço do Recurso de Revista, por contrariedade à Súmula 

n.º 451 do TST.  
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MÉRITO  

  

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PAGAMENTO  

PROPORCIONAL  

Conhecido o Recurso por contrariedade à Súmula n.º 

451  

do TST, seu provimento é medida que se impõe.  

Dou provimento ao Recurso de Revista do Reclamante  

para condenar a Reclamada ao pagamento da parcela PLR, de forma 

proporcional ao tempo de serviço prestado pelo Reclamante em 2012 e 

2014. Invertido o ônus da sucumbência. Custas pela Reclamada sobre o 

novo valor arbitrado à condenação, de R$5.000,00 (cinco mil reais).  

  

ISTO POSTO  

  

ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal  

Superior do Trabalho, por unanimidade: I - conhecer do Agravo de 

Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para mandar processar o 

Recurso de Revista; II – conhecer do Recurso de Revista apenas quanto 

ao tema “PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL”, por contrariedade à Súmula n.º 451 do TST, e, no mérito, 

dar-lhe provimento para condenar a Reclamada ao pagamento da parcela 

PLR, de forma proporcional ao tempo de serviço prestado pelo 

Reclamante em 2012 e 2014. Invertido o ônus da sucumbência. Custas 

pela Reclamada sobre o novo valor arbitrado à condenação, de 

R$5.000,00 (cinco mil reais).     

Brasília, 30 de Novembro de 2016.  

  

  
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)  

MARIA DE ASSIS CALSING  

Ministra Relatora  


