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1- SALÁRIO (aula I) 

- Definição (pecúnia e utilidade). Origem. Onerosidade 
(“contraprestação”).  

- Natureza jurídica: (i) preço, (ii) indenização, (iii) alimentar e 
(iv) contraprestação 

- Periodicidade e princípio da intangibilidade salarial (artigo 
7º, VI da CRFB/88) 

2- REMUNERAÇÃO (aula II) 

- Pagamento direto + indireto. Art. 457 da CLT, a Lei 13.419/17  
e a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) 
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- MODALIDADES DE SALÁRIO:  

(i) POR UNIDADE DE TEMPO 

CLT. Art. 142. (...) §1º - Quando o salário for pago por hora com 
jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, 
aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias.  

(ii) POR UNIDADE DE OBRA 

CLT. Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato 
e pleitear a devida indenização quando: (...) 

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou 
tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. 
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(iii) POR TAREFA (MISTO) 

CLT. Art. 142. (...) §2º - Quando o salário for pago por tarefa 
tomar-se-á por base a media da produção no período aquisitivo do 
direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na 
data da concessão das férias. 

 

- SALÁRIO-UTILIDADE: Definição. Características:  

a) habitualidade  

b) contraprestacional  

c) não onerosidade para o trabalhador 
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CLT. Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no 
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, 
vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força 
do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. 
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas 
ou drogas nocivas. (Redação mantida) 

§1º Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos 
e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais 
das parcelas componentes do salário-mínimo (arts. 81 e 82). 

CUIDADO: TST. SUM-258 SALÁRIO-UTILIDADE. PERCENTUAIS. 
Os percentuais fixados em lei relativos ao salário "in natura" apenas 
se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, 
apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.  
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§2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas 
como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: 

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos 
empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do 
serviço;   

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, 
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, 
anuidade, livros e material didático; 

III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e 
retorno, em percurso servido ou não por transporte público;         

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada 
diretamente ou mediante seguro-saúde;    
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V – seguros de vida e de acidentes pessoais;       

VI – previdência privada;       

VII – (VETADO)          

VIII - o valor correspondente ao vale-cultura. 

§3º - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-
utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão 
exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% 
(vinte por cento) do salário-contratual. 

CUIDADO:  

1- Lei 5.889/73. Art. 9º Salvo as hipóteses de autorização legal ou 
decisão judiciária, só poderão ser descontadas do empregado rural 
as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo: 
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a) até o limite de 20% (vinte por cento) pela ocupação da morada;  

b) até o limite de 25% (vinte por cento) pelo fornecimento de 
alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região;  

c) adiantamentos em dinheiro. 

§1º As deduções acima especificadas deverão ser previamente 
autorizadas, sem o que serão nulas de pleno direito. 

 

2- LC 150/15. Art. 18.  É vedado ao empregador doméstico efetuar 
descontos no salário do empregado por fornecimento de 
alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas 
com transporte, hospedagem e alimentação em caso de 
acompanhamento em viagem.  
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§ 1o  É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do 
empregado em caso de adiantamento salarial e, mediante acordo 
escrito entre as partes, para a inclusão do empregado em planos de 
assistência médico-hospitalar e odontológica, de seguro e de 
previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% (vinte 
por cento) do salário.  

§ 2o  Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que 
trata o caput deste artigo quando essa se referir a local diverso da 
residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa 
possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes.  

§ 3o  As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza 
salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos. 
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§4o  O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na 
própria residência ou em morada anexa, de qualquer natureza, não 
gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade 
sobre a referida moradia.  

 

CLT. Art. 458. (...) §4º - Tratando-se de habitação coletiva, o valor 
do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a 
divisão do justo valor da habitação pelo número de co-habitantes, 
vedada, em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade 
residencial por mais de uma família. 

§5o  O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou 
odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas 
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses 
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despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando 
concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não 
integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário 
de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9o do art. 28 
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.”(REDAÇÃO LEI 13.467/17) 

 

- ATENÇÃO ESPECIAL: ALIMENTAÇÃO. Art. 458, §5o x Lei 
4.321/76 

Lei 4.321/76. Art 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro 
tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro das despesas 
comprovadamente realizadas no período base, em programas de 
alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do 
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei.  
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Art 3º Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in 
natura , pela empresa, nos programas de alimentação aprovados 
pelo Ministério do Trabalho. 

OJ-SDI1-133 AJUDA ALIMENTAÇÃO. PAT. LEI Nº 6.321/76. NÃO 
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. A ajuda alimentação fornecida por 
empresa participante do programa de alimentação ao trabalhador, 
instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, 
não integra o salário para nenhum efeito legal.  

OJ-SDI1-413 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA 
NATUREZA JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. A 
pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à 
verba “auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao 
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a 
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natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles 
empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das 
Súmulas nos 51, I, e 241 do TST.   

 


