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[RESUMO – Direito do Trabalho II] 

 

REMUNERAÇÃO E SALÁRIO 

 

A remuneração e o salário consagram o elemento fático-jurídico ‘onerosidade’. 

Art. 457 CLT: Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos 
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação 
do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953). 

Remuneração é a soma de salário mais gorjetas. 

Salário é a parcela contraprestativa básica, principal, paga pelo empregador ao empregado 
em decorrência da entrega de força produtiva/quanto o conjunto de parcelas 
contraprestativas paga pelo empregador ao empregado. 

Algumas das denominações que não correspondem ao conceito jus trabalhista  de salário: 
“salário de contribuição”, “salário família” e “salário maternidade”. 

Denominações que correspondem ao conceito jus trabalhista de salário: 

 Salário Mínimo: (art. 7º IV, CR/88) o menor valor que pode ser praticado no 
âmbito de uma relação de emprego, independentemente da regra celetista 
inconstitucional incluída no se art. 58 – A (art. 76, CLT). 

 Salário Normativo: é fixado em norma jurídica autônoma coletiva (ACT ou 
CCT), popularmente conhecido como o piso da categoria. 

 Salário base: aquele ajustado como contraprestação elementar a ser praticado no 
curso da avença bilateral – sem as demais parcelas salariais (sum. 191, TST). 

 Salário Isonômico: é o salário fixado por sentença, que reconhece o direito de um 
trabalhador de ter o mesmo salário de outro, de igual função. (art 461, CLT). 

 Salário Equitativo: (terceirização) o empregado da interposta deve receber idêntica 
remuneração recebida pelo empregado tomador dos serviços. Somente seria 
aplicável o salário equitativo nos casos de terceirização de trabalho temporário 
(art. 12, “a” da lei 6019/74) – (art. 358, CLT). 



 Salário Substituição: (art. 450, CLT) (sum. 159 TST) se considera o salário devido 
ao empregado que realize substituição que não tenha caráter meramente eventual 
– correspondendo essa parcela ao salário contratual do empregado substituído. 

 Salário Supletivo: (art. 480, CLT) na falta de estipulação do salário ou não 
havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber 
salário igual ao daquele eu, na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que 
for eventualmente pago para serviço semelhante. 

 Salário Complessivo: (prática ilícita) utilização do próprio salário base para cobrir 
outras parcelas salariais, a pretexto de que já estariam inseridas nele (sum. 92 
TST) 

Parcelas tipificadas da remuneração, ou seja, a previsão em norma jurídica: 

 Salário Básico: contraprestação salarial fixa principal paga pelo empregador ao 
empregado. Periodicidade máxima mensal. Irredutibilidade salarial. 

 Abono: antecipações pecuniárias efetuadas pelo empregador ao empregado; 
são adiantamentos salariais concedidos pelo empregador (art. 457, § 1º, CLT). 

 Adicionais: consistem em parcelas contraprestativas suplementares devidas ao 
empregado em virtude do exercício do trabalho em circunstâncias tipificadas 
mais gravosas. LEGAIS ABRANGENTES: insalubridade (art. 192 CLT e sum. 
Vinc. 4) – periculosidade (art. 193 §1º CLT) – penosidade (art. 7º, XXIII, 
CF/88) – transferência (art. 469, §3º CLT) – noturno (art. 73, caput, CLT) – 
horas-extras (art. 7º, XVI, CR/88). LEGAIS RESTRITOS: acúmulo de função 
(lei 3207/57) e categoria diferenciada (lei 6615/78). CONVENCIONAIS: 
adicionais de fronteira e de campo; quebra de caixa. 

 Gratificações: parcelas contraprestativas paga pelo empregador ao empregado 
e decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo 
empregador ou por norma jurídica (sum. 253). 

 13º Salário: em caráter de gratificação legal, no importe da remuneração 
devida em dezembro de cada ano ou no último mês contratual, caso rompido 
antecipadamente a dezembro o pacto.  

 Comissões: as comissões têm evidente natureza salarial. São pagas e 
decorrência de uma produção alcançada pelo obreiro no contexto do 
contrato, calculando-se, variavelmente, em contrapartida a essa produção. 

 Prêmios/Bônus: e decorrência de um evento ou circunstância tida como 
relevante pelo empregador e vinculado à conduta individual do obreiro ou 
coletivo dos trabalhadores da empresa. 

Parcelas dissimuladas não tendo originalmente previsão pelo empregador para 
cumprimento de função salarial cumprem efetivamente este papel, de modo 
disfarçado, na prática contratual trabalhista. (Princípio da Primazia da Realidade 
sobre a Forma). 



 Diárias para viagem: constituem mero ressarcimento de despesas 
suportadas pelo empregado, em nome e no interesse do empregador, 
quando em viagem de trabalho. Não terá natureza remuneratória por 
faltar-lhe a característica de remuneração (art. 457, CLT). Não poderá 
ultrapassar 50% do salário mensal do obreiro. 

 Ajuda de custo: se destina ao ressarcimento ou antecipação de despesas 
essencial ou instrumental a efetiva prestação de serviço, do trabalho do 
empregado. Sua natureza é não remuneratória. Se for paga sem o objetivo 
de ressarcir despesa efetiva feita pelo trabalhador, a parcela será tida como 
fração integrante do salário efetivo. 

 

Gorjetas – art. 457, §3º da CLT, sum. 354 – incidem do cálculo de seu 
INSS, FGTS + 40% e 13º salário. 
 
Características centrais do salário: 

 Caráter alimentar; 

 Caráter forfetário; 

 Indisponibilidade; 

 Irredutibilidade; 

 Periodicidade; 

 Continuidade; 

 Pós-remuneração; 
Parcelas não tipificadas da remuneração: são de natureza não 
remuneratória. Em tais casos há indenização e não constraprestação. 

 Parcelas de Natureza Indenizatória: diárias para viagem, ajuda de 
custo, vale transporte, férias não gozadas, aviso-prévio 
indenizado, FGTS decorrentes da ruptura salarial incentivada 
(PDI,PDV) além das indenizações por danos materiais e morais, e 
substitutivas de seguro desemprego. Em tais casos há indenização 
e não contraprestação. 

 Parcelas de Natureza Instrumental: utilidades (bens  e serviços) 
ofertados pelo empregador ao obreiro essencialmente como 
mecanismo viabilizador da própria realização do serviço 
contratado: vestuário, equipamentos (art. 458, §2º, CLT) não se 
ofertando com o intuito contraprestativo. 

 Parcelas com Natureza de Direito Intelectual: direitos resultantes 
da propriedade intelectual em sentido amplo: direito do autor, 
direito de propriedade industrial e direitos intelectuais relativos à 
criação de software. 



Formas de pagamento do salário: 

 Salário por unidade de tempo: o empregador, conjuntamente 
co o empregado, no momento da admissão, fixa uma unidade 
de tempo e a ela atribui um valor em reais. 

 Salário por unidade de obra: o empregador fixa um resultado 
esperado e a ele fixa um valor em reais. 

 Salário tarefa: aquele em que se consagram unidade de tempo 
e produção. Uma determinada produção que deve ser 
realizada em determinado tempo. Obs: todo empregado 
deverá receber ao final do mês um salário mínimo ou o piso 
de sua categoria, além da média remuneratória. 

 Salário utilidades: pagamento de parte do valor estipulado em 
bens (art. 82 c/c art. 458 CLT) 

Equiparação Salarial 

 Um trabalhador que venha a substituir um colega que 
perceba salário superior ao seu terá direito de receber, 
durante a substituição igual salário devido ao substituído 
(sum 159, TST) 

Requisitos para o tratamento salarial isonômico (equiparação 
salarial): 

 Identidade de função: deve o empregado comprovar que 
realiza o mesmo conjunto de tarefas confiado ao 
empregador ao seu colega paradigma. 

 Identidade de empregador: o equiparando e o paradigma 
devem estar a serviço do mesmo empregador. Grupo 
econômico = empresário único. 

 Identidade de localidade: o mesmo município ou a 
mesma região metropolitana. 

 Mesma perfeição técnica: cabe ao empregador comprovar. 

 Igual Produtividade: cabe ao empregador comprovar. 

 Tempo de serviço: tempo de serviço na função, a 
diferença não poderá ser superior a dois anos. 


