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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva contribuir com a ciência jurídica na criação de bases 

para uma teoria de estipulação de salários. Existem algumas situações em que o 

pagamento apenas do salário base se mostra injusto e desigual, podendo 

mascarar grandes fraudes na busca pela redução de custos. Entretanto, o salário 

é o meio de sustento do empregado, pelo qual ele mantem a sua dignidade e de 

sua família. Dessa forma, a legislação deve impedir o desrespeito à garantia de 

isonomia salarial. A problemática que impulsionou este trabalho foi a necessidade 

de se avaliar a lacuna jurídica existente quanto a critérios gerais e mais objetivos 

para a estipulação de salário. Para isso, são analisados aspectos doutrinários do 

salário, como morfologia, características e meios de estipulação. Após, o princípio 

da isonomia e da isonomia salarial são estudados, tanto na legislação 

internacional quanto na brasileira. Por fim, é desenvolvida a tese, com a 

constatação de vazios normativos e forma de sua solução, notadamente nas 

situações de acúmulo de funções e terceirização. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to contribute to the legal science in the creation of basis 

for a theory of salary stipulation. There are some situations in which the payment 

of basic salary is unfair and uneven, and may mask large fraud in pursuit of lower 

costs. However, the salary is the means of livelihood of the employee, by which he 

maintains his dignity and his family’s. Thus, the legislation should prevent the 

disrespect to guarantee wage equality. The problems that propelled this work were 

the need to evaluate the existence of a possible legal loophole as general and 

objective criteria for the stipulation of salary. For this, doctrinal aspects are 

analyzed, such as morphology, characteristics and means of provision. After, the 

principles of equality and of salary equality are studied, both in international and 

Brazilian laws. Finally, the thesis is developed to identify normative lack and try to 

solve them notably in cases of accumulation of functions and outsourcing. 

 

Keywords: Wage equality. Stipulation. 



 
 

RÉSUMÉ 

 

La présente étude vise à contribuer à la science juridique à la création des bases 

d’une théorie de la stipulation des salaires. Il y a des situations où le paiement du 

salaire de base si montre injuste et inégal et peut masquer une fraude importante 

dans la poursuite de réduire les coûts. Toutefois, le salaire est le moyen de 

subsistance de l’employé, par laquelle il maintient soi dignité et soi famille. Ainsi, 

la législation devrait empêcher l’irrespect pour garantir l’égalité salariale. Les 

problèmes qui propulse ce travail était qu’il fallait évaluer le vide juridique existant 

comme critères généraux et plus de buts pour la stipulation du salaire. Pour ce 

faire, aspects doctrinaux sont analysés, tels que la morphologie, les 

caractéristiques et les moyens de disposition. Après, le principe de l’égalité et de 

l’égalité de rémunération sont étudiées, tant en droit international et en brésilien. 

Enfin, la thèse est développée, avec la forme normative de vides votre solution, 

notamment en cas d’accumulation de fonctions et d’externalisation. 

 

Mots-clés : Salaire l’égalité. La stipulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O salário constitui o mais importante direito trabalhista, pois é ele que 

garante o sustento do trabalhador e de sua família, permitindo-lhe atingir o 

patamar de dignidade necessário para a vida em sociedade. 

A normatização internacional acerca da matéria prevê a necessidade 

de se respeitar um valor mínimo a ser pago ao empregado, que pode ser fixado 

por lei, por norma coletiva ou, em alguns ordenamentos jurídicos, pelo Poder 

Judiciário. Entretanto, é comum que as partes pactuem um salário básico em 

valor superior, a ele sendo aplicados os devidos reajustes, sempre respeitada a 

regra de que é devido salário igual para trabalho igual. 

A experiência forense, contudo, mostra que atualmente existe uma 

série de alterações contratuais que demandam uma análise sobre a necessidade 

de se revisar o valor do salário, ou, ao menos, de se conferir direito a um 

acréscimo salarial. Como exemplo, temos hipóteses de acúmulo de função, 

substituição de empregados e terceirização. 

Alheio a isso, existem algumas situações em que o Poder Judiciário 

deve fixar o montante do salário, seja em ação individual, seja em dissídio 

coletivo. 

Ponto em comum em todas as situações acima descritas é o vazio 

legislativo completo, sem qualquer previsão normativa acerca da forma de se 

estipular o valor nominal do salário ou do acréscimo salarial, ou o vazio 

ontológico, nos casos em que a norma atualmente existente não mais 

corresponde a sua essência. 

E esta é exatamente a problemática que impulsionou o presente 

trabalho, no intuito de se buscar respostas a essas lacunas normativas e 

conseguir resolver problemas do dia-a-dia das relações do trabalho ou, até 

mesmo, os casos específicos que a cada dia são levados à Justiça do Trabalho. 

Para tanto, usou-se a pesquisa doutrinária nacional e internacional, 

bem como a análise dos precedentes da Subseção de Dissídios Individuais I do 

TST ou das Subseções de Dissídios Coletivos dos Tribunais. 
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A tese está dividida em três partes. 

No primeiro capítulo, é feita a análise do salário enquanto 

contraprestação pelo labor prestado pelo empregado. Em síntese, busca-se 

explorar o salário na história e conceituar o que se enquadra na ideia de salário 

justo. Ainda, é feita a verificação dos requisitos para o reconhecimento de uma 

verba como salário, o que é fundamental para analisar a natureza jurídica dos 

pagamentos que são feitos aos empregados. Por fim, debruça-se sobre a 

morfologia do salário, com a análise doutrinária das principais tipologias, até 

mesmo para se identificar a natureza jurídica específica de verbas citadas no 

último capítulo. 

Já o segundo capítulo é dedicado ao estudo da isonomia salarial e a 

necessidade de sua efetivação no mundo do trabalho. Para tanto, conceitua-se o 

princípio da igualdade, em suas vertentes formal e material. Após, destaca-se 

especificamente a isonomia salarial, tanto no ordenamento jurídico internacional 

quanto no pátrio. Ao final, é feita a análise dos artigos 461 e 358 da CLT, que são 

dois dos principais dispositivos que chancelam a obrigatoriedade do respeito à 

isonomia salarial na lei brasileira. Este capítulo é importante porque a isonomia 

salarial é o fundamento maior que embasa toda a tese defendida neste estudo. 

O último capítulo traz cinco teses a respeito da estipulação de salário.  

A primeira delas objetiva analisar se o art. 460 da CLT apresenta 

critérios suficientes na atual conjuntura do mundo do trabalho para que o julgador 

arbitre o valor do salário em uma relação de emprego.  

A segunda diz respeito aos casos de acúmulo de funções, com 

possível quebra da comutatividade inicialmente ajustada pelas partes, momento 

em que se analisa se tal alteração objetiva qualitativa ao contrato deve ensejar o 

pagamento de acréscimo salarial e, em caso se conclusão positiva, quais seriam 

os melhores critérios para que seja feita a justa remuneração do empregado.  

A terceira trata da fixação de salários pelos tribunais quando do 

julgamento de dissídios coletivos, notadamente para se verificar se o critério da 

equidade (o único previsto no art. 766 da CLT) é suficiente para alicerçar as 

sentenças normativas prolatadas e, em caso negativo, quais critérios se 

mostrariam mais condizentes.  
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O quarto ponto é o vazio legislativo atual quanto à estipulação de 

salário em casos de substituição de empregados, tendo em vista que a matéria é 

regulada por súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que 

supostamente não acompanhou a realidade das empresas, ante a pulverização 

de tarefas praticadas quando do afastamento do empregado ocupante do cargo 

ou da função.  

Por fim, a tese se preocupa em analisar se é cabível a estipulação de 

acréscimo salarial nas relações de trabalho terceirizadas, bem como em propor 

critérios para que haja a isonomia salarial. 

Busca-se, dessa forma, trazer contribuição inédita ao ordenamento 

jurídico, para que sejam fixados critérios gerais, ou atualizados os já existentes, 

acerca da estipulação de salário nas hipóteses acima mencionadas. 
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CONCLUSÃO 

 

Após a pesquisa doutrinária e jurisprudencial apresentada, conclui-se 

que, de fato, existe vazio legislativo nas questões propostas, o que deve ser 

sanado pelo Poder Legislativo, com o objetivo de dar efetividade máxima à 

garantia constitucional da igualdade, prevista no art. 5º, “caput”, e 7º, XXX, da 

Constituição. 

Quanto ao art. 460 da CLT, conclui-se que ele deve ser aplicado pelo 

juiz quando as partes não tiverem pactuado especificamente o valor do salário, ou 

quando não houver prova específica do montante acordado. Na primeira hipótese, 

devem ser inseridos os casos em que o Poder Judiciário reconhece a existência 

de uma relação de emprego a partir de uma relação de trabalho já existente. 

Contudo, os critérios estabelecidos na atual legislação para nortear o 

juiz na estipulação do salário não se mostram atuais, tendo em vista que não 

levam em consideração a hierarquia e a isonomia interna do empregador, e, nem 

mesmo, o setor a que ele pertence e o porte da empresa. 

Para tanto, propõe-se os seguintes critérios de aplicação subsidiária: a) 

aplicação da norma coletiva; b) patamar salarial pago por funções equivalentes no 

empregador, ou, ainda, por funções que exijam o conhecimento técnico 

equivalente (respeitados os limites dos salários de quem exerce posição 

imediatamente inferior e superior na hierarquia); d) patamar salarial pago por 

funções equivalentes em outras empresas do mesmo porte e da mesma categoria 

(ou, se ausente, de outras categorias), no mesmo município ou região 

metropolitana. 

No que tange ao acúmulo de funções, conclui-se que a legislação deve 

prever a necessidade de pagamento de acréscimo salarial por acúmulo de 

funções quando o empregador assinalar atividades diferentes das contratadas, 

que culminem com a quebra da comutatividade inicialmente pactuada. Em tal 

norte, o art. 456, parágrafo único, da CLT seria norma a respeito de mobilidade 
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funcional, mas que não impossibilita o pagamento de acréscimo, enquanto 

perdurar o acúmulo. 

Assim como ocorre com os vendedores ou radialistas, o pagamento 

deve ser feito por meio de adicional, pois esta é a verba que remunera o labor em 

condição prejudicial. Na mesma linha da legislação existente, o adicional deveria 

ser de 10% sobre o salário base, nas empresas de micro e pequeno portes. Já 

nas empresas maiores, em que o acúmulo de funções normalmente trará mais 

desgaste físico e psicológico ao empregado, o adicional deve ser de 20%, 

aplicando-se, assim, escalonamento semelhante ao que ocorre com os radialistas 

em emissoras de maior porte. 

Conclui-se também que nenhum acréscimo é devido se o empregado 

já tem o seu contrato regido, inclusive quanto à remuneração, pela regra mais 

favorável. Assim, nenhum adicional deve ser pago se o acúmulo se dá em 

funções de menor complexidade do que a contratada. 

Por fim, a partir do momento em que o acúmulo perdura por 

determinado período de tempo, ele deve ser incorporado ao salário base, não 

podendo mais ser excluído ou reduzido. 

Com relação à fixação de salário em dissídio coletivo, constatou-se que 

a legislação celetista não é suficiente, pois traz apenas o critério de equidade, 

que, aliás, já norteia todo e qualquer julgamento. Com isso, ao julgar os dissídios 

coletivos de natureza econômica, os tribunais decidem cláusulas de fixação de 

piso ou de reajuste sem nenhum critério específico previsto em lei, o que gera 

múltiplos julgamentos distintos. 

A conclusão a que se chega é que a lei deve prever critérios claros, 

dentre os quais, subsidiariamente: a) adoção de índices já negociados pela 

categoria para alguma classe de empregados; b) aplicação aproximada de índices 

de reajuste adotados pelos sindicatos envolvidos em outras normas coletivas em 

outros municípios de sua base territorial; c) aplicação aproximada de índices 

aplicados em normas coletivas ou sentenças normativas de regiões geo-

econômicas semelhantes e próximas; d) a aplicação do índice INPC, acrescido da 

taxa de crescimento do PIB do setor ou da média nacional, o que for maior. 
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Sobre a substituição de empregados, verifica-se que o art. 450 da CLT 

não trata especificamente da questão salarial decorrente, pelo que o conteúdo da 

Súmula 159 do TST deve ser positivado. Ainda, conclui-se que a norma deve 

considerar também as situações em que o empregador burla a necessidade de 

pagar salário-substituição por meio de pulverização das funções entre os 

empregados remanescentes.  

Assim, propõe-se que seja positivada a obrigatoriedade de pagamento 

de salário substituição quando houver substituição temporária de empregado, 

assim considerada aquela que é previsível e prolongada. Na hipótese de 

pulverização, a lei deve prever a necessidade de pagamento proporcional, na 

medida da substituição, ou ainda, se impossível aferi-la, que seja garantido ao 

empregado adicional por acúmulo de função. 

Por fim, conclui-se que a legislação brasileira precisa de dispositivo 

legal que garanta a isonomia salarial entre empregado de empresa prestadora de 

serviço terceirizado e empresa tomadora. Uma vez permitida pela lei, devem ser 

buscados meios de se evitar a precarização da força de trabalho. 

Nessa linha, propõe-se o pagamento de parcela de equivalência, pela 

qual o patamar salarial do empregado terceirizado passa a equivaler ao patamar 

do empregado da empresa contratante. Com isso, permite-se o cálculo na 

proporcionalidade de dias trabalhados ao tomador e pode-se aumentar ou 

diminuir o valor da parcela, a depender do porte do tomador. 

Em suma, espera-se que a presente tese contribua para que as 

omissões legislativas aqui abordadas sejam supridas, com o objetivo de chancelar 

a garantia fundamental da isonomia no que tange ao salário. 
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