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I. Remuneração X Meritocracia – Cenário anterior à Lei 
13.467/17 

 Equiparação salarial. Requisitos. Condenações judiciais. Possibilidade de 
condenações em cadeia. 

 

 Engessamento dos meios negociais entre empregador e empregado 
(requisitos formais para a validação dos Planos de Cargos e Salários). 

 

 Necessária alternância entre meritocracia e antiguidade.  

 

 Pagamento de “Prêmios”. Habitualidade X Liberalidade. Integração salarial 
para todos os fins. 

 

 Prevalência da Lei sobre a Negociação Coletiva. (PLR – Lei 10.101/2000) 

 

 

 

 

 



II. Remuneração X Meritocracia – Cenário previsto pela 
Lei 13.467/17 

 Equiparação salarial. Alterações benéficas aos empregadores. Valorização da 
meritocracia e blindagem de ações judiciais. Fim das condenações em cadeia.  

 

 Critérios estabelecidos pelo empregador para ascensão funcional. Desoneração 
burocrática para a validação dos Planos de Cargos e Salários. 

 

 Pagamento de Prêmios. Valorização individualizada/coletiva sem implicações 
fiscais/previdenciárias. Pagamentos para premiar o resultado extraordinário. 

 

 Prevalência do trato coletivo em relação ao estabelecimento das regras 
remuneratórias. PLR – prevalência do acordo ou convenção à Lei 10.101/2000. 

 

 

 



III. Equiparação salarial 

 Restrição do pedido de equiparação salarial ao mesmo estabelecimento 
comercial. Distinção de empreendimentos, ainda que do mesmo 
empregador. 

 Requisito antiguidade (novo): 4 anos de empresa. 

 Requisito especialidade: 2 anos na mesma função. 

 Fim dos pedidos de equiparação salarial com a existência do quadro de 
carreira ou plano de cargos e salários. Desnecessidade de homologação 
sindical ou do registro no Ministério do Trabalho. 

 Fim da equiparação em cadeia. Necessidade de contemporaneidade. 

 Escolha da empresa: merecimento e/ou antiguidade. 

 Discriminação étnica e/ou sexual: multa de R$ 2.765,65. 



IV. Plano de Cargos e Salários 

 Organização e Planejamento do Trabalho. 

 Divulgação clara e objetiva. 

 Levantamento de atribuições. 

 Descrições, avaliações e classificações dos cargos. 

 Pesquisa salarial e estruturação das faixas. 

 

 Benefícios: Política clara e objetiva, diminuição de ações judiciais, 
motivação funcional, melhora na administração dos recursos humanos, 
equilíbrio salarial, valorização e melhor aproveitamento dos funcionários 
destaques, maior produtividade pelo senso de justiça advindo do PCS e 
transparência sobre as regras para aumento salarial. 



V. Remuneração - Prêmios 

 Antes da Reforma: “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.” 

 

 Após a Reforma: “Não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de 
incidência de encargo trabalhista e previdenciário, as importâncias, ainda que habituais: 

 

— Ajuda de custo, limitadas a cinquenta por cento da remuneração mensal. 

— O auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro. 

— As diárias para viagem. 

— Prêmios. 

 

 IRPF? “Gratificação ajustada paga com habitualidade”. Artigo 457, § 1º. Decisões do 
CARF. 

 

 

 



V. Remuneração - Prêmios 

 Conceito de prêmio:  

 

 § 4o  Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma 
de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em 
razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas 
atividades.  

 

— Pagamento por mera liberalidade. 

— Até 2 vezes ao ano. 

— Em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado, grupo de 
empregados ou terceiros vinculados à sua atividade econômica. 

— Em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas 
atividades. 

— Não pode ser pago em substituição à alguma verba de natureza salarial. 

 

 

 



V. Remuneração -  Prêmios 

 Controvérsia acerca do critério “Liberalidade”: 

 
— Corrente subjetivista: Concedido pela empresa, mas não exigido por Lei. 
 Ex: aniversário da empresa, reconhecimento do mercado e aumento extraordinário da 
 lucratividade. 
 
— Corrente objetivista: Além de ser concedido pela empresa, mesmo não havendo exigência 

legal, não pode ser prévia e contratualmente ajustado – ou – habitualmente pago 
(pactuação tácita). 
 
 Jurisprudência majoritária segue corrente objetivista. 

 
 Se previsto em norma interna, não será liberalidade para a majoritária jurisprudência. 

 
 A lei 8.212/91: Alteração no seu art. 28, § 8º, "a", e § 9º, "z", com a previsão expressa de 

que não integram o salário de contribuição, os valores pagos a título de prêmios e 
abonos. Ausência de responsabilidade previdenciária. 

 
 

 



V. Remuneração - Prêmios 

 Desempenho Extraordinário: 

 

— Se previsto em norma interna, não será extraordinário? 

— Não pode ser destinado à generalidade de empregados? 

— Parâmetro previamente formalizado de avaliação, que indique qual é o critério que 
define o desempenho superior ao ordinário, em face da atividade executada, 
retiraria a nota da “liberalidade”? 

 

 Discussão de afronta ao artigo 195 da CF e Lei nº 8.213. 

 

 “Demais rendimentos do Trabalho, pagos ou creditados, à qualquer título, à pessoa 
física que lhe preste serviço” 

 

 Fiscalização pela Receita Federal. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Remuneração - PLR 

 Conceito: Divisão dos lucros da empresa. Estipulação de metas coletivas e/ou 
individuais para retribuição extra - salarial. Bônus além da remuneração. 

 

 Artigo 611 – A – XV da CLT: Prevalência do Acordo ou Convenção Coletiva de 
Trabalho em relação à Lei 10.101/2000. 

 

Possibilidade de pagamento em periodicidade maior do que 2 vezes por ano? 

Possibilidade do não pagamento proporcional? Condicionamento ao fato do 
trabalhador estar trabalhando no momento da distribuição? Súmula 451/TST. 

Existência de lucros e pressuposto fundamental para o pagamento da PLR. 

Bônus X PLR – Prevalência do negociado – salário maior do que R$ 11.602,20. Não 
recolhimento previdenciário. Artigo 444, § único da CLT. 

 

 

 



   Muito Obrigado! 
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