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RESUMO

O presente trabalho é resultado do grupo de pesquisa ADVOCACIA TRABALHISTA PREVENTIVA, projeto este que buscou analisar a melhor maneira 
das empresas cuidarem de seus empregados estimulando-os e evitando ações trabalhistas, o chamado passivo trabalhista. Dentre os pontos 
pesquisados achou-se importante focar e aprofundar o tema A implantação de um Plano de Cargos e Salários. Referido plano engloba dois 
aspectos: a eficaz gestão dos seus recursos humanos e a prevenção das demandas judiciais no que se refere à equiparação salarial, prevista no 
art. 461 da CLT, mais especificamente no parágrafo 2. Quanto a gestão dos recursos humanos tem-se que, atrair e reter mão-de-obra qualificada 
é algo que as organizações buscam como um meio de se fortalecerem em meio à dinâmica do mercado e à forte concorrência. Para atrair essa 
mão-de-obra é necessário que a organização tenha o que oferecer. Evidentemente que cabe a cada profissional administrar e planejar a própria 
carreira, investindo em formação e conhecimento. Quanto a prevenção de demandas judiciais tem-se que a advocacia trabalhista preventiva, que 
é o foco desse texto, tem como um dos principais pilares a questão da Equiparação Salarial, que é tema constantemente trazido à baila pelos 
reclamantes. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 461 caput, é claro ao dizer que para aqueles que fazem o mesmo trabalho, com a 
mesma perfeição técnica, trabalhem para o mesmo empregador e esse trabalho seja feito na mesma localidade, o salário deve ser igual, não 
podendo haver distinção quanto a sexo, idade ou nacionalidade.  Porém o parágrafo 2 faz uma ressalva ao previsto no caput, já que diz que se a 
empresa mantiver seus empregados organizados em quadro de carreira, o previsto no caput não prevalecerá. É justamente nesse parágrafo que 
reside a principal ferramenta da defesa, quando se pleiteia equiparação salarial. Esta se observa principalmente quando, desligado da empresa, o 
trabalhador ajuíza reclamatória trabalhista requerendo essa equiparação com outro empregado que está trabalhando ou que tenha trabalhado 
na empresa, o qual é utilizado como paradigma. Para tanto, é necessário que se encontrem alguns requisitos para reconhecimento da 
equiparação salarial: identidade de função, onde observa-se que há clara diferença entre função e cargo, pois está se refere às atividades 
efetivamente desempenhadas pelo empregado enquanto a outra apenas pode estar registrado em sua CTPS com um determinado cargo e 
desempenha atividade distinta do que se espera do descritivo do cargo. Ainda, que o serviço seja de igual valor, ou seja prestado com igual 
produtividade e a mesma perfeição técnica. Também exige a legislação que o serviço seja prestado ao mesmo empregador, que é aquela figura 
descrita no art. 2 da CLT, que o serviço seja prestado na mesma localidade. Já que para localidades diferentes defronta-se com condições 
diferentes, principalmente no que se refere ao custo de vida e que não haja diferença do tempo de serviço entre os empregados, na mesma 
função, superior a dois anos. Note-se que, havendo diferença superior a dois anos, não há como se falar em equiparação. Fundamental destacar 
que, além desses requisitos acima elencados, é necessário que o empregado reclamante e o paradigma tenham laborado na empresa, exercendo 
a mesma função simultaneamente. Ou seja, sem essa simultaneidade não cabe equiparação salarial. Em suma, esse é o principal motivo, do 
ponto de vista jurídico, para que a empresa implante um Plano de Cargos e Salários, reduzindo assim suas demandas judiciais, passivo trabalhista, 
e em contra partida melhorando a gestão de recursos humanos.
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