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Resumo do Projeto 
Muitas são as discussões sobre o salário ser ou não ser considerado 

renda.  

Atualmente, em nosso país, o salário é sim considerado renda, e por 

esse motivo, incide sobre ele as cargas tributárias determinadas pelo 

Regulamento do Imposto de Renda – 1999. No entanto, muitos são os 

doutrinadores que defendem a ideia de que o salário não é considerado renda, 

uma vez que no Brasil prevalece a Teoria do Acréscimo Patrimonial. enquanto, 

outros autores concordam com a maneira que prevalece. Desta maneira, o 

objetivo desta pesquisa será averiguar os principais pensamentos acerca de 

tais discussões e averiguar suas contradições. Para isso será realizado um 

levantamento bibliográfico com base nos principais doutrinadores da área 

tributária que defendem o assunto em questão. Com isso, espera-se que 

possam ser esclarecidas as principais contradições que determinam o assunto 

e, que se obtenha uma resposta para a questão: o seu salário é renda? 

 
Palavras-chave – salário, direito tributário, imposto de renda, tributação, receita 
federal. 
 
 

1  Introdução 

Em nosso país, muitas são as discussões sobre o salário ser ou não ser 

considerado renda. Atualmente, o salário é sim considerado renda, e por esse 

motivo, incide sobre ele as cargas tributárias necessárias.  

 

1.1 Tributos 

Mas o que vem a ser tributos? 

O tributo é uma instituição universal presente, senão em todas, em 

quase todas as civilizações organizadas, desde a antiguidade, sendo certa a 

sua cobrança pelo governante. O chamado Estado Fiscal, controlador dos 
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tributos, dispõe dos instrumentos e poderes necessários para alcançar o seu 

objetivo que é a arrecadação dos tributos (SESTREN, 2009). 

Os tributos, nos tempos da coroa, eram pagos pelos súditos em dinheiro 

ou bens ao monarca, visando atender as despesas da coroa. No Estado de 

Direito, a cobrança de tributos deixa de ser uma relação de poder e estrutura-

se em uma relação jurídica, na qual a imposição está estritamente baseada 

pela lei e por princípios de direito, estabelecendo entre os envolvidos deveres e 

direitos (MACHADO, 2004; OLIVEIRA, 2003). Assim, os tributos são 

prestações exigidas em termos pré-definidos pela lei, contribuindo, desta 

maneira, os indivíduos, para o custeio das despesas coletivas (AMARO, 2006).  

Sobre o poder de tributar, esclarece Hugo de Brito Machado (2004, p. 

53): “sua origem remota foi a imposição do vencedor sobre o vencido. Uma 

relação de escravidão, portanto”. E complementa dizendo que “não se pode 

esquecer que o tributo nasceu e existiu durante muito tempo albergado por 

uma relação simplesmente de poder. Embora o Direito Tributário seja 

relativamente recente [...], o tributo é tão antigo quanto o poder político” 

(MACHADO, 2004, p. 203). 

O artigo 3º. do Código Tributário Nacional de 25 de outubro de 1966 

conceitua tributos da seguinte maneira: 

   “Tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 

Segundo Amaro (2006), este conceito quis explicar o caráter pecuniário 

da prestação tributária que deve ser realizada em moeda, e também sua 

compulsoriedade, que ressalta que os tributos são impostos por lei e não por 

vontade das partes. Alem do mais ela nos mostra sua natureza não 

sancionatória de ilicitude, ou seja, não é sanções por atos ilícitos como multas 

de transito, e por ultimo, sua natureza vinculada, não discriminatória.  
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Já em 1988, com a nova Constituição Federal, esta reforçou o conceito 

de tributo, sendo uma obrigação imposta, agora também imposta pela 

Constituição Federal de 1988. Nesta, tributo é todo e qualquer valor recolhido 

em moeda, das pessoas físicas e jurídicas, ao Estado. O tributo está instituído 

em lei (artigo 145 da Constituição Federal) e é cobrado mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. Constituição Federal, art. 145, Titulo VI 

Da tributação e do Orçamento, Capitulo I Do sistema tributário nacional, Seção 

I Dos princípios gerais: 

“Art. 145: a união, os Estados, os Distrito Federal 

e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:  

I – impostos; 

II – taxas, em razão do exerciciso do poder de 

política ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição;  

III- contribuição de melhoria, decorrente de obras 

públicas.  

1º. Sempre que possível, os impostos terão 

caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialemnte para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimonio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

2º. As taxas não poderão ter base de cálculo 

própria de impostos.” 
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Desta maneira, o Sistema Tributário Nacional tem suas balizas 

determinadas na Constituição Federal, sendo que a competência para criar e 

instituir tributos foi delineada pormenorizadamente na Carta Magna.  

No entanto, existem tributos que não se enquadram nem na categoria de 

impostos, nem de taxas, pois possuem caráter hibrido, mantendo acessa a 

polêmica da natureza tributária ou não, de algumas prestações exigidas pelo 

Estado, designadamente como empréstimos compulsórios e as contribuições 

sociais ou parafiscais.  

A expressão “parafiscais” foi empregada primeiramente na França em 

1946 por Schuman para designar tributos que oram eram impostos, oram taxas 

e, as vezes, um misto de ambas as categorias (NOGUEIRA, 1995). MACHADO 

(1997) classificou o termo “parafiscal” de acordo como objetivos dos tributos:  

“o tributo é parafiscal quando o seu objetivo é a arrecadação 

de recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não 

integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve 

através de entidades específica.” 

Contudo, a “parafiscalidade é a atribuição da capacidade ou titularidade 

de certos tributos a certas pessoas, que não são o próprio Estado, em 

benefício das próprias finalidades" (CASSONE). Então, "quando uma pessoa 

que não aquela que criou o tributo vem a arrecadá-lo para si própria, dizemos 

que está presente o fenômeno da parafiscalidade" (CARRAZZA). 

As funções das contribuições sociais ou parafiscais apresentam duas 

funções distintas, uma extrafiscal, que são as contribuições de intervenção no 

domínio econômico e; as parafiscais que são as contribuições de de interesse 

de categorias econômicas ou profissionais e de seguridade social. 

As contribuições parafiscais são classificadas em sociais, de intervenção 

no domínio econômico e corporativas. As contribuições sociais são instituídas 

pela União seguindo o artigo 149 da Constituição Federal: 
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“Compete exclusivamente à União instituir contribuições 

sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse 

das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento 

de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 

nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no 

Art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o 

dispositivo. 

§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o 

custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que 

trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição 

dos servidores titulares de cargos efetivos da União. 

§ 2º - As contribuições sociais e de intervenção no domínio 

econômico de que trata o caput deste artigo: 

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; 

II - incidirão também sobre a importação de produtos 

estrangeiros ou serviços; 

III - poderão ter alíquotas: 

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou 

o valor da operação e, no caso de importação, o valor 

aduaneiro; 

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. 

§ 3º - A pessoa natural destinatária das operações de 

importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma 

da lei.  

§ 4º - A lei definirá as hipóteses em que as contribuições 

incidirão uma única vez." 
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E no caso dos empréstimos compulsórios, instituídas pela União, por 

meio de lei complementar e sob hipóteses arroladas no artigo 148 da Lei 

Suprema: 

“A União, mediante lei complementar, poderá instituir 

Empréstimo Compulsório: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes 

de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e 

de relevante interesse nacional, observado o disposto no Art. 

150, III, (b). 

Parágrafo único - A aplicação dos recursos provenientes 

de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que 

fundamentou sua instituição”. 

 Já o artigo 15 do Código Tributário Nacional dispõe: 

“Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode 

instituir empréstimos compulsórios:  

I. guerra externa, ou sua iminência;  

II. calamidade pública que exija auxílio federal impossível de 

atender com os recursos orçamentários disponíveis;  

III. conjuntura que exija a absorção temporária de poder 

aquisitivo.  

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do 

empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no 

que for aplicável, o disposto nesta lei.” 
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Desta maneira, os empréstimos compulsórios tem a função de arrecadar 

recursos para determinada finalidade, só podendo ser instituídos para atender 

determinadas situações. 

Mas, como dito anteriormente, existem teorias diferentes e questões a 

sobre ser ou não considerados tributos as contribuições sociais e os 

empréstimos compulsórios. 

Alguns estudos analisam a natureza jurídica dos empréstimos 

compulsórios à luz da legislação e da jurisprudência, mas cabe lembrar que 

eles sempre foram analisados de forma particularizada. Com base nisso, o 

Supremo Tribunal Federal enquadra tanto as contribuições gerais como os 

empréstimos compulsórios como tributos (teoria pentapartite) (BRESCOVIT, 

2013). 

Portanto, a teoria pentapartite está encabeçada pelo Supremo Tribunal 

Federal, podendo ser definida segundo o julgamento do RE146.733 (ANEXO I), 

cuja emenda está disposta a seguir: 

“Contribuição social sobre o lucro das pessoas juridicas. 

Lei 7689/88. - não e inconstitucional a instituição da 

contribuição social sobre o lucro das pessoas juridicas, cuja 

natureza e tributaria. Constitucionalidade dos artigos 1., 2. E 3. 

Da lei 7689/88. Refutação dos diferentes argumentos com que 

se pretende sustentar a inconstitucionalidade desses 

dispositivos legais. - ao determinar, porem, o artigo 8. Da lei 

7689/88 que a contribuição em causa ja seria devida a partir do 

lucro apurado no periodo-base a ser encerrado em 31 de 

dezembro de 1988, violou ele o princípio da irretroatividade 

contido no artigo 150, iii, "a", da constituição federal, que proibe 

que a lei que institui tributo tenha, como fato gerador deste, fato 

ocorrido antes do inicio da vigencia dela (...) (re 146733, 

relator(a):  min. Moreira Alves, tribunal pleno, julgado em 



 

 9

29/06/1992, dj 06-11-1992 pp-20110 ement vol-01683-03 pp-

00384 rtj vol-00143-02 pp-00684).” 

Seguindo com o mesmo julgamento, o Ministro Moreira Alves ressalta 

que de acordo com as três modalidades de tributos referentes no artigo 145 da 

Constituição Federal, os artigos 148 e 149 da mesma aludem a duas outras 

modalidade tributárias. 

Com base no exposto acima, são considerados tributos os impostos, as 

taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos 

compulsórios. O anexo II mostra a lista de tributos que se incidem sobre as 

pessoas físicas e jurídicas pelo Estado Brasileiro.  

 

1.2 Imposto e renda – Direito Tributário 

Dentre os tributos analisados anteriormente, analisar-se-á melhor o 

imposto.  

De acordo com o texto expresso na Constituição Federal de 1988, os 

impostos são referentes ao pagamento efetuado pelo cidadão para manter o 

funcionamento e prestação de serviços do Estado, mas esta independe de 

qualquer atividade estatal específica em relação ao cidadão contribuinte.  

O imposto, como o próprio nome diz é caracterizado por impor, por como 

obrigação, proveniente do latim impositu. Ele nada mais é do que a imposição 

de um encargo financeiro sobre o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, 

pelo Estado ou cargo competente. Conforme infere-se o Código Tributário 

Nacional em seu artigo 16: 

“Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 

uma situação independente de qualquer atividade estatal 

especifica, relativa ao contribuinte”. 
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Do artigo referido acima, exprime-se que o imposto é um tributo não 

vinculado, ou seja, para que exigir o imposto dos cidadãos, não é necessário 

que o Estado lhe preste qualquer contraprestação. Assim é que a sua receita 

não fica vinculada a qualquer despesa pré-estipula (AMARO, 2010).  

Os impostos normalmente dividem-se em diretos e indiretos. Os 

impostos indiretos, como o próprio nome diz, são repassados ao contribuinte 

de maneira indireta, ou seja, adicionado ao custo do produtor e o reflexo deste 

é sentido no preço final dos produtos. Estes tipos de impostos incidem sobre os 

produtos, são cobrados em todos os bens adquiridos pelo consumidor. 

Os impostos diretos, entretanto, são destinados a taxar diretamente o 

contribuinte, são aqueles retidos na fonte, isto é, a relação entre a quantidade 

de tributo paga e a renda é direta, proporcional aos salários de cada 

contribuinte, assim, quanto maior a renda, maior o tributo. O principal exemplo 

deste é o imposto de renda e riqueza.  

O denominado imposto de renda e proventos de qualquer natureza foi 

instituído no Brasil em 1922 (Nóbrega, 2004. 174 p), tendo, posteriormente, sua 

previsão legal na Constituição Federal de 1988, artigo 153 e, no Código 

Tributário Nacional, artigo 43. Atualmente ele apresenta função fiscal, 

consistindo a principal fonte de receita tributaria da União. 

 “Art.153-CF/88: Comprete à União instituir impostos 

sobre: 

(...) 

III – renda e proventos de qualquer natureza 

(...) 

2º. – o imposto previsto no inciso III: 

I – será informado pelos critérios da generalidade, da 

universalidade e da progressividade, na forma da lei;” 
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“Art. 43-CTN:  O imposto de renda e qualquer proveito 

terá como fato gerador a aquisição de disponibilidade 

econômica ou jurídica. 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos; 

II- de proventos de qualquer natureza, assim 

entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no 

item anterior.” 

Com base nos artigos transpostos acima se entende que o imposto de 

renda é de competência da União, e deverá atender aos critérios de 

generalidade quanto às pessoas, da universalidade de renda e da 

progressividade das alíquotas, na forma da lei.  

O critério de generalidade quanto às pessoas determina que a tributação 

de renda atinge todas as pessoas físicas e jurídicas sem nenhuma exclusão, 

relacionando-a com a renda a ser tributada (BARRETO, 2007; MOSQUERA, 

1999). Em razão do principio da universalidade da renda, deve ser tributadas 

todas as rendas auferidas pelas pessoas físicas e jurídicas independentemente 

de sua origem ou forma de produção. E por ultimo, a progressividade que que 

é definida como a técnica q qual permite a distribuição da carga tributária 

proporcionalmente a capacidade econômica exteriorizada pelo contribuinte, 

sendo utilizado  a fixação de alíquotas progressivas, ou seja, tributar mais 

rendas maiores (SIQUEIRA, 2009). 

Além do mais, o Código Tributário Nacional enfatiza que a renda e os 

proventos de qualquer natureza têm como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda, desta entende-se o produto do 

capital, do trabalho ou da combinação de ambos, enquanto que de proventos 
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de qualquer natureza, considera-se os acréscimos patrimoniais não 

decorrentes do conceito de renda.  

Segundo Hugo de Brito Machado (2010) a disponibilidade econômica 

provem do “recebimento do valor que se vem a acrescentar ao patrimônio do 

contribuinte” e a “disponibilidade jurídica decorre do simples credito desse 

valor”. 

Diante do exposto infere-se que o critério material para a incidência do 

imposto de renda é o verbo auferir que vem acompanhado pelo complemento 

“renda e provento de qualquer natureza”. Nesse contexto, ressalta que renda é 

todo acréscimo patrimonial, podendo dizer, todo ingresso liquido de bem 

materiais e imateriais ou serviços avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório 

ou acidental, de caráter oneroso, que importe um incremento líquido do 

patrimônio de determinado individuo, em certo período de tempo. 

Segundo Priscila Prado Garcia,  “ao conferir significados mais restritivos 

ao conceito “renda” ou mesmo “proventos” estaremos modificando a renda 

matriz de incidência tributária, principalmente seu critério material e a base de 

cálculo. Estaremos, assim, transformando Imposto Sobre a Renda em Imposto 

Sobre o Patrimônio resultando na bitributação vedada pela Lei Maior”. 

Então, entendem-se como acréscimo pessoal, na prática, a renda deriva 

do produto do capital, pela compra de terreno, casas, apartamentos, saldos 

bancários e em caixa, juros, alugueis e dividendos, entre outros bens duráveis 

tangíveis ou intangíveis. Em suma, tudo aquilo que deve ser colocado na 

declaração de bens ou ônus reais das pessoas físicas remetidas á autoridade 

fazendária federal4.  

Para que a renda seja tributável, não é necessário que ela ocorra 

periodicamente, somente é necessária a possibilidade de o fato ocorrer 

novamente. 
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De fato, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição 

da República Federativa do Brasil/88, decidiu por unanimidade no RE n.º 

117.887-6/SP (ANEXO III) que a expressão “renda e provento de qualquer 

natureza” significa sempre “acréscimo patrimonial”. Como forma de melhor 

enfatizar o viés de acréscimo patrimonial do conceito de renda, o Min. Carlos 

Velloso ao relatar o referido recurso extraordinário dispôs assim: “não me 

parece possível a afirmativa no sentido de que possa existir renda ou provento 

sem que haja acréscimo patrimonial”.  

Este conceito de que renda está relacionada ao acréscimo patrimonial é 

apenas uma teoria, denominada Teoria Patrimonial. No entanto, existe na 

literatura outras duas correntes doutrinárias que conceituam renda, segundo o 

Professor Paulo de Barros Carvalho, a Teoria da Fonte e a Teoria Legalista3,4.  

No Direito Brasileiro, prevalece a Teoria do Acréscimo Patrimonial que 

defende, na qual o que interesse é o patrimônio liquido e que será tributado 

(Leal, ):  

“Renda é todo acréscimo patrimonial, todo 

ingresso líquido, em bens materiais, imateriais 

ou serviços avaliáveis em dinheiro, periódico, 

transitório ou acidental, de caráter oneroso ou 

gratuito, que importe um incremento líquido do 

patrimônio de determinado individuo, em certo 

período de tempo.” 

Essa mesma linha de raciocínio é encontrada em alguns doutrinadores: 

José Artur Lima Gonçalves (1997) ao sustentar sustenta a teoria dizendo 

que o conteúdo semântico do vocábulo ‘renda’, nos termos prescritos pelo 

Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, compreende o saldo positivo 

resultante do confronto entre certas entradas e certas saídas, ocorridas ao 

longe de um dado período. É, em outras palavras, acréscimo patrimonial. 
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Rubens Gomes de Sousa escreveu que considera insuficiente o 

processo de medição de riqueza pela extensão do patrimônio, obtendo a 

necessidade de distinguir o capital do rendimento pela atribuição, ao primeiro, 

de um caráter estático, e ao segundo, de um caráter dinâmico, ligando-se à 

noção de renda um elemento temporal. Assim, “capital seria, portanto, o 

montante do patrimônio encarado em um momento qualquer de tempo, ao 

passo que renda seria o acréscimo do capital entre dois momentos 

determinados". (CARVALHO,2007) 

Por sua vez, Mary Elbe Queiroz (2004) leciona que “o imposto de renda 

incide sobre as rendas e proventos de qualquer natureza que constituam 

acréscimos patrimoniais, riquezas novas, para o beneficiário (os excedentes às 

despesas e custos necessários para auferir os rendimentos e à manutenção da 

fonte produtora e da sua família), sobre os quais ele haja adquirido e detenha a 

respectiva posse ou propriedade e estejam à sua livre disposição econômica 

ou juridicamente”.  

Por fim, o direito tributário determina o acréscimo patrimonial é o 

principal traço distintivo para se averiguar se há ou não a incidência do imposto 

de renda. Desta maneira, o Brasil adota o conceito de renda-acréscimo 

(QUEIROZ, 2004). Configurando o fato tributável pelo imposto de renda o 

acréscimo no patrimônio, a riqueza nova. 

De maneira mais clara, acréscimo pessoal é todo e qualquer bem que a 

pessoa física consiga juntar com a parte de suas receitas brutas não 

despendidas na sua manutenção pessoal e de sua família. 

 

1.3. Renda e Salário – Direito Trabalhista 

Renda é considerada, como mencionado anteriormente, o excedente de 

riqueza incorporado ao patrimônio, ou seja, os ganhos auferidos pelo 

contribuinte menos os custos necessários para sua mantença.  
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A relação empregatícia caracteriza-se pela obrigação pessoal de 

prestação de trabalho e recebimento a justa remuneração por esse trabalho, ou 

seja, o homem recebe com a “venda” da sua força de trabalho uma renda, 

denominada salário ou remuneração.  

Assim, a contraprestação remuneratória do trabalho aproveitado pelo 

empregador é o salário, pago ao empregado periodicamente durante toda a 

duração do vínculo de emprego. Nesse contexto, as verbas recebidas em 

decorrência do trabalho realizado têm natureza salarial sempre que habituais e 

decorrentes da contraprestação devida por aproveitamento do trabalho 

realizado (SILVA, 2004). Portanto, para que seja considerado salário, é 

necessária a reconhecer a habitualidade do pagamento que integrará o 

montante do pagamento. 

Segunda a CLT em seu Capítulo III DO SALÁRIO MÍNIMO, seção I DO 

CONCEITO, artigo 76, define salário mínimo: 

“Art. 76 - Salário mínimo é a contraprestação mínima 

devida e paga diretamente pelo empregador a todo 

trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de 

sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em 

determinada época e região do País, as suas necessidades 

normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e 

transporte.” 

Pela doutrina, salário e remuneração não são considerados sinônimos, o 

que é observado pela redação do artigo 457 da Consolidação das Leis 

Trabalhistas: 

“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.”  



 

 16

Com base no artigo transcrito acima, podemos dizer que salário seria 

uma espécie do gênero remuneração.  

Portanto, o conceito pela maioria dos doutrinadores do Direito do 

Trabalho poderia ser assim definidos: 

Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de 

serviços prestados, em decorrência do contrato de trabalho e pago diretamente 

pelo empregador. O salário, portanto, é uma parte da remuneração sendo de 

fato espécie dentro do gênero remuneração (GRACIA, 2011).  

Em contrapartida, remuneração é a soma do salário com outras 

vantagens recebidas pelo empregado, em decorrência do contrato, como por 

exemplo, salário base mais as gorjetas.  

Isto posto, destacaremos alguns dos vários conceitos de salário emitidos 

pela doutrina. 

Segundo Mauricio Godinho Delgado, salário pode ser conceituado 

como “o conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao 

empregado em decorrência da relação de emprego” (DELGADO, 2005). 

Já Amauri Mascaro Nascimento define salário como o “conjunto de 

percepções econômicas devidas pelo empregador ao empregado não só como 

contraprestação do trabalho, mas, também, pelos períodos em que estiver à 

disposição daquele aguardando ordens, pelos descansos remunerados, pelas 

interrupções do contrato de trabalho ou por força de lei” (NASCIMENTO, 2003). 

Por seu turno, Mozart Victor Russomano assevera que salário é "o valor 

pago, diretamente, pelo empresário ao trabalhador como contraprestação do 

serviço por este realizado" (RUSSOMANO, 2000). 

Com relação ao vocábulo remuneração, atualmente a doutrina brasileira 

se debate em três variantes, que segundo Mauricio Godinho Delgado (2005), 

estão assim dispostas:  
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“A primeira aceita a equivalência do salário à remuneração nos termos 

de que seriam o conjunto de parcelas contraprestativas recebidas dentro da 

relação empregatícia. A segunda, por sua vez, procura o estabelecimento de 

diferenças de conteúdo entre as expressões salário e remuneração baseada na 

natureza genérica da remuneração e na específica do salário, a mais 

importante espécie, diga-se, das parcelas devidas ao empregado.” 

A terceira, e adotada pela maioria dos juristas, segue o modelo legal do 

art. 457 caput da CLT, seguido do art. 76 e leis posteriores à CF/88,  admitindo 

duas variantes de interpretação ao considerar o salário como contraprestação 

empresarial que englobaria parcelas contraprestativas devidas e pagas pelo 

empregador ao empregado, em virtude da relação de emprego, elegendo o 

termo remuneração para adicionar ao salário contratual, as gorjetas recebidas 

pelo obreiro, embora pagas por terceiros.  

Prevalecendo a terceira acepção, convêm ressaltarmos que, a média de 

gorjetas habituais recebidas pelo trabalhador durante o contrato de trabalho 

passaria a integrar o seu salário contratual e a refletir nas demais parcelas 

contratuais cabíveis como 13º salário, férias com 1/3 (um terço) e FGTS 

acrescido de 40% (quarenta por cento). 

Contribuindo para a o debate, Orlando Gomes e Elson Gottschalk, na 

obra Curso de Direito do Trabalho (1999), iniciam a definição de salário 

distinguindo os efeitos do mesmo com o de remuneração no direito brasileiro. 

Citam a definição celetista ao referir-se ao salário como sendo “somente as 

atribuições econômicas devidas e pagas ao empregado diretamente pelo 

empregador como contraprestação do trabalho prestado pelo primeiro”. 

Remuneração seria aí o “conjunto de todos os proventos fruídos pelo 

empregado, em função da relação de emprego, inclusive as gorjetas”.  

Deste modo, na análise dos artigos acima transcritos e levando em 

consideração os argumentos reflexionados nos tópicos anteriores, pode-se 

afirmar que o termo remuneração é mais amplo que a expressão mais simples, 

denominada salário. 
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De maneira geral assevera que, enquanto salário é a soma de tudo 

quanto o empregado recebe, diretamente, do empregador, remuneração é 

montante que inclui, além do salário, outras parcelas recebidas de terceiros em 

função do contrato de trabalho, como, por exemplo, as gorjetas.  

O salário é a importância que o empregado recebe diretamente do 

empregador, a título de pagamento pelo serviço realizado. Integram o salário, 

além da importância fixa estipulada, também as comissões, percentagens, 

gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 

Não se incluem, porém, 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.  

 

1.5 Salário é renda? 

Com base no Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, (Decreto nº 

3.000, de 26 de março de 1999), em seu Capítulo III: Rendimentos Tributáveis, 

Seção I, art. 43:1 

“São tributáveis os rendimentos provenientes do 

trabalho assalariado, as remunerações por 

trabalho prestado no exercício de empregos, 

cargos e funções, e quaisquer proventos ou 

vantagens percebidos, tais como (Lei nº 4.506, 

de 1964, art. 16, Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 

4º, Lei nº 8.383, de 1991, art. 74, e Lei nº 9.317, 

de 1996, art. 25, e Medida Provisória nº 1.769-

55, de 11 de março de 1999, arts. 1º e 2º)” 

Desta maneira, segundo o texto transcrito acima, fica decretada ao 

trabalhador a incidência tributária de imposto sobre o seu salário, neste caso, 

considerado renda2. 
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Na mesma linha, Ibrahim Eris, presidente do Branco Central do Brasil 

entre 1990 e 1992, afirmou em um seminário realizado pela FIPE (Fundação do 

Instituto de Pesquisa Econômica): “salário é renda”. Justificando que o salário é 

o juro pago pelo empregador pelo investimento efetuado pelo empregado 

mediante a cessão de sua força de trabalho. Sendo esta força de trabalho ou 

também denominada a capacidade do empregado de produzir, o seu capital3. 

Seguindo tal pensamento, pode-se considerar o trabalhador como 

semoventes, contabilizando sua força de trabalho no ativo da empresa como 

permanente. Isso era previsto pelo Código Comercial de 1850 até janeiro de 

2003, em que o sócio capitalista admitia como sócio da industria o empregado, 

sem que este oferecesse nenhum bem, apenas integralizando sua cota de 

capital mediante o investimento de sua força braçal, intelectual, cientifica ou 

tecnológica.  

Se assim o fosse, os empregadores não receberam salários fixos, mas 

sim porcentagens sobre a folha de pagamento, sendo, portanto, acionistas das 

empresas. Não haveriam contratos de trabalho, mas sim ações preferenciais 

das empresas, podendo receber dividendos ou juros sobre a força de trabalho 

desprendida.  

Conclui-se, então, a afirmação de que os trabalhadores recebem o 

salário como remuneração da força de trabalho vem a ser uma falácia, 

Deste ponto de vista, PARADA (2001) não considera o salário renda, 

mas sim parte dele, a parte que compreende sobre o acréscimo patrimonial das 

pessoas físicas. Mas afirma que: 

“no que concerne às pessoas físicas, a tributação do 

imposto de renda incide sobre os salários, sobre os eventuais 

ganhos de capital e sobre o acréscimo patrimonial, caso os 

dois primeiros não sejam suficientes para justificar na sua 

totalidade o valor do acréscimo patrimonial conseguido.” 
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2  Objetivos 

Instaura-se, neste momento, um dilema, se prevalece no Direito 

Brasileiro a Teoria do Acréscimo Patrimonial, especificada acima, como pode o 

salário líquido ser considerado renda?  

Portanto, o objetivo desta pesquisa é avaliar as questões relevantes 

sobre o salário ser ou não considerado renda, podendo, então, esclarecer as 

ideias contraditórias existentes. 
Esta pesquisa descreve os diferentes pontos de vista e opiniões a 

respeito do assunto levantado. Podendo, então, estudar, avaliar e ponderar as 

mais diferentes e contraditórias ideias defendidas por cada um dos 

doutrinadores.  

 

3  Justificativa 
O projeto em questão ajudará a esclarecer muitas das questões que 

envolvem o tema sobre o salário ser ou não considerado renda. Como existem 

muitas ideias que se contradizem, surge então a dúvida sobre o assunto. 

Assim, espera-se que possam ser esclarecidas as principais 

contradições que determinam o assunto e, que se obtenha uma resposta para 

a questão: o seu salário é renda?  

 

 

4  Metodologia e Desenvolvimento 
Para o seguinte projeto foi realizado um levantamento bibliográfica em 

bancos de dados refrentes ao assunto.  

Utilizou-se de dados e informações coletadas na internet, em livros de 

direito tributário, jurisprudências, doutrinas e súmulas que abordam o assunto.  

Para uma pesquisa na internet utilizou-se de sites relacionados ao 

Direito e Receita Federal, as palavras chaves que indicam textos relacionados 
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ao assunto foram renda, direito tributário, salário, imposto de renda retido na 

fonte, acréscimo patrimonial,remuneração e tributação. No site do Tribunal de 

Justiça (TJ) e Tribunal Superior do Trabalho (TST) observou-se sobre as 

jurisprudências referentes aos assuntos.  

Também houve pesquisa em bibliotecas, para isso com busca em livros 

de direito tributário e direito do trabalho com os principais doutrinadores. Uma 

pesquisa no Vade Mecum foi necessária para saber quais os artigos e súmulas 

e doutrinas existem referentes ao tema exposto. 
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