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Conceito Básico 

Princípio da Não Discriminação 
Vedação de tratamento 

diferenciado aos trabalhadores. 

b) Identidade de empregador. 

a) Identidade de função 
exercida. 

c) Identidade de localidade de 
exercício das funções. 

d) Diferença de tempo de 
serviço inferior a dois anos. 

Requisitos Básicos  
(Art. 461 da CLT e Súmula 6 do TST) 

Salário e Condições Idênticas 
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Identidade de função exercida 
 
Identidade de empregador 
 
Identidade de localidade de 
exercício das funções 
 
Simultaneidade nesse exercício 

 

Pontos de Atenção 

 A jurisprudência tem entendido por mesma localidade a cidade ou a região 

geoeconômica/metropolitana em que são prestados os serviços. 

 
 Cargo e função não se confundem, visto que dois empregados podem ter o mesmo 

cargo na empresa e exercer, de fato, tarefas diferentes ou de níveis de 
responsabilidade distintos. 

 
 O título do cargo de cada empregado é irrelevante para fins de equiparação salarial, 

se confirmado a identidade de funções. No entanto, recomenda-se adotar um 
padrão de títulos que ajude a mitigar o risco.  
 

 Faixas salariais não eliminam o risco de equiparação salarial.  
 

 A existência de um quadro de pessoal organizado em carreira mitiga o risco de 
equiparação salarial. O quadro deve garantir promoções que levem em consideração 
critérios de merecimento e antiguidade. O entendimento jurisprudencial é no 
sentido de que, para ter validade, o quadro de carreira deve ser homologado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Não é comum em empresas da iniciativa privada.  



Equiparação Salarial em Cadeia 

 Súmula 6, inciso VI: “Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a 
circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que 
beneficiou o paradigma, exceto:  b) na hipótese de equiparação salarial em cadeia, 
suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, 
impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, 
considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na 
função superior a dois anos entre o reclamante e os empregados paradigmas 
componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato”. 

 

 Depois que a Justiça reconhece o primeiro caso, os pedidos subsequentes passam a ser 
feitos em relação ao paradigma imediato. 

 

 Necessidade de comprovar a existência de fatos impeditivos do direito em relação ao 
chamado "paradigma remoto" – o trabalhador apontado como paradigma na primeira 
decisão. 

 

 TST – entendimento predominante: a exigência da diferença inferior a dois anos se aplica 
apenas em relação ao paradigma imediato, mas não ao remoto. 
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Caso Prático 

 "Neymar foi contratado em janeiro/2015 com o salário de R$ 2.000,00/mês para 
exercer a função de Auxiliar Futebolístico I. Lionel foi contratado em junho/2015 
para a mesma função, na mesma localidade e com o mesmo salário. 

 

 Em janeiro/2016 (data base) o reajuste da convenção coletiva foi de 10%, a ser 
aplicado de forma proporcional à data da contratação. 

 

 Dessa forma, o salário de Neymar passou a ser de R$ 2.200/mês, enquanto o de 
Lionel passou a ser de R$ 2.100/mês 

 

 Lionel se queixou com o RH que deveria ter o mesmo salário de Neymar. Lionel 
está correto em seu pleito?” 
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