
Tema:"Impactos Fiscais e Previdenciários no Sistema Remuneratório em 
decorrência da Reforma Trabalhista " 
 
I – Estágio da Reforma Trabalhista no Senado Federal 
 
I – Algumas mudanças do Sistema Remuneratória com a Reforma Trabalhista  
 
a) Um novo Conceito de Remuneração (Art. 457, CLT) 
 
Art. 457 - 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 
 
§ 1º - Integram o salário não só a 
importância fixa estipulada, como também 
as comissões, percentagens, gratificações 
ajustadas, diárias para viagens e abonos 
pagos pelo empregador. (Redação dada pela 
Lei nº 1.999, de 1.10.1953) 
§ 2º - Não se incluem nos salários as ajudas 
de custo, assim como as diárias para viagem 
que não excedam de 50% (cinqüenta por 
cento) do salário percebido pelo 
empregado. (Redação dada pela Lei nº 
1.999, de 1.10.1953) 
 
 
 
 
§ 3º - Considera-se gorjeta não só a 
importância espontaneamente dada pelo 
cliente ao empregado, como também aquela 
que fôr cobrada pela emprêsa ao cliente, 
como adicional nas contas, a qualquer 
título, e destinada a distribuição aos 
empregados. (Redação dada pelo Decreto-
lei nº 229, de 28.2.1967)    (Vide Lei nº 
13.419, de 2017) 

Art. 457. ..............................  
 
 
 
 
 
 
§ 1º Integram o salário a importância fixa 
estipulada, as gratificações legais e as 
comissões pagas pelo empregador.  
 
 
 
§ 2º As importâncias, ainda que habituais, 
pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em 
dinheiro, diárias para viagem, prêmios e 
abonos não integram a remuneração do 
empregado, não se incorporam ao contrato 
de trabalho e não constituem base de 
incidência de qualquer encargo trabalhista e 
previdenciário.  
....................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 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. (NR) 

 
Salário Não salário 
Antes da Reforma Com a Reforma Antes da Reforma Com a Reforma 
Salário parte fixa Salário parte fixa ajudas de custo  ajuda de custo,  



estipulada como 
contraprestação de 
serviço 

estipulada como 
contraprestação de 
serviço 

as comissões. o valor 
pago ao empregado a 
título de 
contraprestação em 
face do volume de 
vendas ou negócio que 
o mesmo desenvolve 
no decorrer do 
contrato de trabalho;  

as comissões pagas 
pelo empregador. o 
valor pago ao 
empregado a título de 
contraprestação em 
face do volume de 
vendas ou negócio 
que o mesmo 
desenvolve no 
decorrer do contrato 

de trabalho;. 

as diárias para 
viagem que não 
excedam de 50% 

auxílio-
alimentação, 
vedado seu 
pagamento em 
dinheiro,  

Percentagens. é 

uma espécie de 

comissão, quitada, 

não em valor fixo 

(por exemplo R$ 

10,00 por venda), 

mas sim através de 

um “percentual” 

(por exemplo 1% 

sobre o valor da 

venda); 

  

  diárias para 
viagem, prêmios  

gratificações ajustadas, 
pagamento vinculado 
a fatores de ordem 
pessoal do 
trabalhador, como a 
produção, a eficiência 
(exemplos: a) prêmio 
de produção (instituído 
para que o empregado 
se anime a produzir 
mais e pagos sempre 
que o empregado 
atingir um limite 
fixado pelo 
empregador; b) prêmio 
de assiduidade: pago ao 
empregado que não 
falta ao serviço  mais 
que o número de dias 
por mês que a 
empresa determinar; c) 
prêmio de zelo: pago ao 
empregado que não 
danifica bens da 

as gratificações legais. 
pagamento vinculado 
a fatores de ordem 
pessoal do 
trabalhador, como a 
produção, a eficiência 
(exemplos: a) prêmio 
de produção (instituído 
para que o empregado 
se anime a produzir 
mais e pagos sempre 
que o empregado 
atingir um limite 
fixado pelo 
empregador; b) prêmio 
de assiduidade: pago ao 
empregado que não 
falta ao serviço  mais 
que o número de dias 
por mês que a 
empresa determinar; 
c) prêmio de zelo: pago 
ao empregado que não 
danifica bens da 

 e abonos 



empresa)  empresa) 
e abonos pagos pelo 
empregador 

   

Gorjeta: importância 
espontaneamente 
dada pelo cliente ao 
empregado, como 
também aquela que 
for cobrada pela 
empresa ao cliente, 
como adicional nas 
contas, a qualquer 
título, e destinada a 
distribuição aos 
empregados 

Gorjeta: importância 
espontaneamente 
dada pelo cliente ao 
empregado, como 
também aquela que 
for cobrada pela 
empresa ao cliente, 
como adicional nas 
contas, a qualquer 
título, e destinada a 
distribuição aos 
empregados 

  

diárias para viagens. 
valores pagos 
habitualmente ao 
empregado para cobrir 
despesas necessárias, 
tais como: 
alimentação, 
transporte, hotéis, 
alojamento, para 
realização de serviços 
externos 

   

 
 
 
Salário Não salário 
Antes da Reforma Com a Reforma Antes da Reforma Com a Reforma 
Salário parte fixa 
estipulada como 
contraprestação de 
serviço 

Salário parte fixa 
estipulada como 
contraprestação de 
serviço 

ajudas de custo  ajuda de custo,  

as comissões. o valor 
pago ao empregado a 
título de 
contraprestação em 
face do volume de 
vendas ou negócio que 
o mesmo desenvolve 
no decorrer do 
contrato de trabalho;  

as gratificações legais. 
pagamento vinculado 
a fatores de ordem 
pessoal do 
trabalhador, como a 
produção, a eficiência 
(exemplos: a) prêmio 
de produção (instituído 
para que o empregado 
se anime a produzir 
mais e pagos sempre 
que o empregado 
atingir um limite 
fixado pelo 
empregador; b) prêmio 
de assiduidade: pago ao 
empregado que não 
falta ao serviço  mais 
que o número de dias 
por mês que a 

as diárias para 
viagem que não 
excedam de 50% 

auxílio-
alimentação, 
vedado seu 
pagamento em 
dinheiro,  



empresa determinar; 
c) prêmio de zelo: pago 
ao empregado que não 
danifica bens da 
empresa) 

Percentagens. é 

uma espécie de 

comissão, quitada, 

não em valor fixo 

(por exemplo R$ 

10,00 por venda), 

mas sim através de 

um “percentual” 

(por exemplo 1% 

sobre o valor da 

venda); 

  

as comissões pagas 
pelo empregador. o 
valor pago ao 
empregado a título de 
contraprestação em 
face do volume de 
vendas ou negócio 
que o mesmo 
desenvolve no 
decorrer do contrato 

de trabalho;. 

 diárias para 
viagem, prêmios  

gratificações ajustadas, 
pagamento vinculado 
a fatores de ordem 
pessoal do 
trabalhador, como a 
produção, a eficiência 
(exemplos: a) prêmio 
de produção (instituído 
para que o empregado 
se anime a produzir 
mais e pagos sempre 
que o empregado 
atingir um limite 
fixado pelo 
empregador; b) prêmio 
de assiduidade: pago ao 
empregado que não 
falta ao serviço  mais 
que o número de dias 
por mês que a 
empresa determinar; c) 
prêmio de zelo: pago ao 
empregado que não 
danifica bens da 
empresa)  

  e abonos 

diárias para 

viagens. valores 

pagos 

habitualmente ao 

empregado para 

   



cobrir despesas 

necessárias, tais 

como: 

alimentação, 

transporte, hotéis, 

alojamento, para 

realização de 

serviços externos; 

  
e abonos pagos pelo 
empregador 

   

Gorjeta: importância 
espontaneamente 
dada pelo cliente ao 
empregado, como 
também aquela que 
for cobrada pela 
empresa ao cliente, 
como adicional nas 
contas, a qualquer 
título, e destinada a 
distribuição aos 
empregados 

Gorjeta: importância 
espontaneamente 
dada pelo cliente ao 
empregado, como 
também aquela que 
for cobrada pela 
empresa ao cliente, 
como adicional nas 
contas, a qualquer 
título, e destinada a 
distribuição aos 
empregados 

  

 
 
 
 

i) salário:; 

 

ii) gorjetas:; 

 

iii) adicional: acréscimo remuneratório quitado em razão de trabalho em condições mais 

gravosas para quem o presta (exemplo: adicional de hora extra; adicional noturno; adicional 

de insalubridade; adicional de periculosidade; adicional de transferência); 

 

iv) comissões:  

 

v) percentagens:  

vi) gratificações ajustadas:; 

 

vii) diárias para viagens:  

viii) abonos pagos pelo empregador: ***** 
 

 



b) Utilidades no Tele-Trabalho (Art, 75-D, CLT) 
 
Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o 
disposto neste Capítulo.  
 
Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de 
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.  
Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de 
atividades específicas que exijam a presença doempregado no estabelecimento não 
descaracteriza o regime de teletrabalho.‟  
 
Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar 
expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão 
realizadas pelo empregado.  
 
§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que 
haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.  
 
§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por 
determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com 
correspondente registro em aditivo contratual. 
 
Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou 
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à 
prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo 
empregado, serão previstas em contrato escrito.  
Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a 

remuneração do empregado.‟ 
 
c) Adicional de Insalubridade à Gestante ou Lactante (Art. 394-A, § 2º, CLT) 
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de 
insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:  
 
I – atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação;  
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar 
atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 
afastamento durante a gestação;  
III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de 
saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante 
a lactação.  
§ 1º .....................................  
§ 2º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-
se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por ocasião 
do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários edemais 
rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.  
§ 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput 
deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada 
como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade, nos termos da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento. (NR) 
d) livre estipulação do contrato (Art. 448-A c/c Art. 611-A, CLT) 



 
e) época de pagamento do Trabalho Intermitente (Art. 452-A, § 6º, CLT) 
 
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve 
conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor 
horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento 
que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.  
 
§ 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação 
de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de 
antecedência.  
 
§ 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao 
chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa.  
 
§ 3º A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho 
intermitente.  
 
§ 4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo 
motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) 
da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.  
 
§ 5º O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, 
podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.  
 
§ 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento 
imediato das seguintes parcelas:  
I – remuneração;  
II – férias proporcionais com acréscimo de um terço;  
III – décimo terceiro salário proporcional;  
IV – repouso semanal remunerado; e 
V – adicionais legais.  
 
§ 7º O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a 
cada uma das parcelas referidas no § 6º deste artigo.  
 
§ 8º O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no 
período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas 
obrigações.  
 
§ 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses 
subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar 
serviços pelo mesmo empregador. 
 
f) Uniforme. Direito de Uso da Imagem (Art. 456-A, CLT). 

Art. 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, 
sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas 
parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada.  
 



Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo 

nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos 

utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. 

g) benefícios. Art. 458, parágrafo único, 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 fôrça do contrato ou do 
costume, fornecer habitualmente ao 
empregado. Em caso algum será permitido 
o pagamento com bebidas alcoólicas ou 
drogas nocivas. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§ 1º Os valôres 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). (Incluído 
pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, 
não serão consideradas como salário as 
seguintes utilidades concedidas pelo 
empregador: (Redação dada pela Lei nº 
10.243, de 19.6.2001) 
I – vestuários, equipamentos e outros 
acessórios fornecidos aos empregados e 
utilizados no local de trabalho, para a 
prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 
10.243, de 19.6.2001) 
II – educação, em estabelecimento de 
ensino próprio ou de terceiros, 
compreendendo os valores relativos a 
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e 
material didático; (Incluído pela Lei nº 
10.243, de 19.6.2001) 
III – transporte destinado ao deslocamento 
para o trabalho e retorno, em percurso 
servido ou não por transporte 
público; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 
19.6.2001) 
IV – assistência médica, hospitalar e 
odontológica, prestada diretamente ou 
mediante seguro-saúde; (Incluído pela Lei 
nº 10.243, de 19.6.2001) 
V – seguros de vida e de acidentes 
pessoais; (Incluído pela Lei nº 10.243, de 

 Art. 458. .............................. 
....................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.6.2001) 
VI – previdência privada; (Incluído pela Lei 
nº 10.243, de 19.6.2001) 
VII – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 
10.243, de 19.6.2001) 
VIII - o valor correspondente ao vale-
cultura. (Incluído pela Lei nº 12.761, de 
2012) 
§ 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.  (Incluído pela 
Lei nº 8.860, de 24.3.1994) 
§ 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. (Incluído pela Lei nº 8.860, de 
24.3.1994) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 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, 
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 § 9° do art. 28 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (NR) 

 

h) gratificação de função. Não integra remuneração. Art. 468, § 2º, CLT 

Art. 468 - Nos contratos individuais de 
trabalho só é lícita a alteração das 
respectivas condições por mútuo 
consentimento, e ainda assim desde que não 
resultem, direta ou indiretamente, prejuízos 
ao empregado, sob pena de nulidade da 
cláusula infringente desta garantia. 
Parágrafo único - Não se considera 
alteração unilateral a determinação do 
empregador para que o respectivo 
empregado reverta ao cargo efetivo, 
anteriormente ocupado, deixando o 
exercício de função de confiança. 
 

 Art. 468. ..............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1º .....................................  
 
 
 
 
 
§ 2º A alteração de que trata o § 1º deste 
artigo, com ou sem justo motivo, não 
assegura ao empregado o direito à 
manutenção do pagamento da gratificação 
correspondente, que não será incorporada, 
independentemente do tempo de exercício 
da respectiva função. ( 

 

 

i) Autorização Desconto Salaria. Contribuicao Sindical. Art. 545 c/c 582, CLT 

Art. 545 - Os empregadores ficam 
obrigados a descontar na folha de 
pagamento dos seus empregados, desde que 
por eles devidamente autorizados, as 
contribuições devidas ao Sindicato, quando 
por este notificados, salvo quanto à 
contribuição sindical, cujo desconto 
independe dessas formalidades.  (Redação 

“Art. 545. Os empregadores ficam 
obrigados a descontar da folha de 
pagamento dos seus empregados, desde que 
por eles devidamente autorizados, as 
contribuições devidas ao sindicato, quando 
por este notificados. 
.............................................. ”(NR) 



dada pelo Decreto-lei nº 925, de 
10.10.1969) 
Parágrafo único - O recolhimento à 
entidade sindical beneficiária do importe 
descontado deverá ser feito até o décimo 
dia subseqüente ao do desconto, sob pena 
de juros de mora no valor de 10% (dez por 
cento) sobre o montante retido, sem 
prejuízo da multa prevista no art. 553 e das 
cominações penais relativas à apropriação 
indébita. (Incluído pelo Decreto-lei nº 925, 
de 10.10.1969) 
Art. 582. Os empregadores são obrigados a 
descontar, da folha de pagamento de seus 
empregados relativa ao mês de março de 
cada ano, a contribuição sindical por estes 
devida aos respectivos 
sindicatos.        (Redação dada pela Lei nº 
6.386, de 9.12.1976)       (Vide Lei nº 
11.648, de 2008) 
§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para 
efeito de determinação da importância a 
que alude o item I do Art. 580, o 
equivalente:         (Redação dada pela Lei nº 
6.386, de 9.12.1976) 
a) a uma jornada normal de trabalho, se o 
pagamento ao empregado for feito por 
unidade de tempo;        (Redação dada pela 
Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 
b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia 
percebida no mês anterior, se a 
remuneração for paga por tarefa, 
empreitada ou comissão.        (Redação 
dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 
§ 2º Quando o salário for pago em 
utilidades, ou nos casos em que o 
empregado receba, habitualmente, gorjetas, 
a contribuição sindical corresponderá a 
1/30 (um trinta avos) da importância que 
tiver servido de base, no mês de janeiro, 
para a contribuição do empregado à 
Previdência Social.        (Redação dada pela 
Lei nº 6.386, de 9.12.1976) 
 

“Art. 582. Os empregadores são obrigados 
a descontar da folha de pagamento de seus 
empregados relativa ao mês de março de 
cada ano a contribuição sindical dos 
empregados que autorizaram prévia e  
expressamente o seu recolhimento aos 
respectivos sindicatos. 
...............................................”(NR) 

 


