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DRS. ROMÁRIO E RICARDO – Fundadores da RTR
Visite nosso site:  www.consultrab.com.br.

Prezados Clientes:
Nosso escritório está disponibilizando os técnicos em informática, Srs. 
Sérgio Losada (Celular 9941-4932) e Joel Barbosa (Celular 9811-6684), 
Empresa GMPT Consultoria LTDA – email: suporte@gmpt.com.br, para 
orientar nossos clientes de como entrar no Sistema, utilização do progra-
ma PJe, e informações passo a passo,  como fazer a visualização e im-
pressão das petições iniciais e documentos juntados.
Quanto à parte técnica jurídica das novas ações trabalhistas ajuizadas via 
PJe, a orientação ficará a cargo dos Advogados:  
Dr. Leandro Correa – Tel.: 2533-1262  - Ramal 249
Dr. Guilherme Kling – Tel.L 2533-1262 – Ramal 220
Dra. Marvia Melo – Tel.: 2533-1262 – Ramal 225
Dr. Felipe Kling – Tels. 2533-1262 – Ramal 236 /(24) 2246-0065 /
(24) 2231-5584
Dr. Samuel Correa – Tel.: 2533-1262 – Ramal 255
Dr. Pedro Henrique – Tel.: 2533.1262 – Ramal 208
Dra. Wilma Villoti – Tel.: 2533-1262 – Ramal 202.
Qualquer dúvida quanto documentos a serem enviados eletronicamente, 
devem ser sanadas com o corpo jurídico acima.
Lembramos que todos os documentos devem ser enviados digitalizados 
por determinação da Lei nº 14.419, de 19 de Dezembro de 2006, do Con-
selho Superior da Justiça do Trabalho através da Resolução nº 94, de 23 
de março de 2012, e do Conselho Nacional de Justiça – C.N.J., em forma-
to P.D.F., sob pena de não serem aceitos pelo Juízo.

Compromisso de prevenção e segurança jurídica.

NOVA SISTEMÁTICA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS POR  
FORÇA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho através da Resolução nº 94, 
de 23 de março de 2012, instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT.
O sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) é um software elaborado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a partir da experiência e com a 
colaboração de diversos tribunais brasileiros.
O objetivo principal buscado pelo CNJ é elaborar e manter um sistema de 
processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de atos processuais 
pelos magistrados, servidores e demais participantes da relação processual 
diretamente no sistema, assim como o acompanhamento desse processo 
judicial, independentemente de o processo tramitar na Justiça Federal, na 
Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e na Justiça do Trabalho.
Além desse grande objetivo, o CNJ pretende fazer convergir os esforços 
dos tribunais brasileiros para a adoção de uma solução única, gratuita 
para os próprios tribunais e atenta para requisitos importantes de segu-
rança e de interoperabilidade, racionalizando gastos com elaboração e 
aquisição de softwares e permitindo o emprego desses valores financeiros 

e de pessoal em atividades mais dirigidas à finalidade do Judiciário: resol-
ver os conflitos.
Pois bem, este sistema entra em funcionamento na Justiça do Trabalho 
da 1ª Região em 29/01/2013, mudando com isso todo o procedimento, já 
que todos os processos novos serão virtuais, com a finalidade de extinguir 
processos físicos em algum tempo, ou seja, teremos uma grande mudan-
ça principalmente quanto à apresentação de documentos com as defesas 
e com as iniciais, já que não serão mais recebidos documentos físicos.
Assim, os documentos juntados com as iniciais, defesas ou qualquer outra 
peça processual deverão ser apresentados por meio eletrônico e por tal 
razão deverão estar scaneados nos padrões exigidos pelo sistema, sob 
pena de não serem aceitos, conforme artigo 12 da Resolução supra citada.

Do Funcionamento do Sistema

Art. 12. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo de 1,5 mega-
bytes e apenas nos seguintes formatos:
I  - arquivos de texto, no formato PDF (portable document format), com 
resolução máxima de 300 dpi e formatação A4.
II  - arquivos de áudio, no formato MPEG-1 ou MP3 (Moving Picture Ex-
perts Group).
III  - arquivos de áudio e vídeo (AV), no formato MPEG-4 (Moving Picture 
Experts Group).
IV  - arquivos de imagem, no formato JPEG (Joint Photographic Expertes 
Group), com resolução máxima de 300 dpi.
§ 1° Partes ou terceiros interessados desassistidos de advogados poderão 
apresentar peças processuais e documentos em papel, segundo as regras 
ordinárias, nos locais competentes para o recebimento, que serão digitali-
zados e inseridos no processo pela Unidade Judiciária.
§ 2º O sistema de armazenamento dos documentos digitais deverá conter 
funcionalidades que permitam identificar o usuário que promover exclu-
são, inclusão e alteração de dados, arquivos baixados, bem como o mo-
mento de sua ocorrência. 
Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 946, 26 
mar. 2012. Caderno Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
p. 5-12.
§ 3º A parte ou o advogado poderá juntar quantos arquivos se fizerem 
necessários à ampla e integral defesa de seus interesses, desde que cada 
um desses arquivos observe o limite de tamanho máximo fixado no caput 
deste  artigo.
Art. 13. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e 
os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça 
do Trabalho e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas  
procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 
probante  dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 
de adulteração.

 
ATENÇÃO MÁXIMA - MUDANÇA NO PROCESSO TRABALHISTA
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§ 1º Incumbirá à parte zelar pela qualidade dos documentos juntados por 
qualquer  meio, especialmente quanto à sua legibilidade, para o que se  re-
comenda não utilizar papel reciclado, em virtude de dificultar a respectiva 
visualização posterior.
§ 2º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no caput 
deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em  
julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para propo-
situra de ação rescisória.
§ 3º.....
§ 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável 
devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apre-
sentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de 
petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os re-
feridos documentos serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los, 
até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida.
Portanto, ressaltamos aos nossos prezados clientes que face às mudan-
ças implementadas pelo referido Sistema é de sua responsabilidade en-
caminhar, a partir de 29/01/2013, todos os documentos necessários que 
acompanharão as defesas ou qualquer outra peça processual, nos exatos 
parâmetros exigidos nos artigos 12º e 13º da Resolução nº 94, de 23 de 
março de 2012.
Ressalte-se, ainda, que a não observância dos parâmetros acima aduzi-
dos serão de única exclusiva responsabilidade de cada parte.
Segue abaixo utilitários que podem auxiliar a digitalização de documentos 
nos formatos requeridos pelo PJE:
Geração/Conversão em PDF  
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/http://sourceforge.net/projects/
pdfcreator/
Visualizador PDF http://get.adobe.com/br/reader/
Visualizador de Áudio MP3 e Vídeo MPEG-4 : http://www.videolan.org/vlc/

L E G I S L A Ç Ã O   A T U A L I Z A D A    I 
D O M É S T I C A

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72, DE 2 DE ABRIL DE 2013

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 
§ 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:
Artigo único. O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º.  São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compen-
satória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de aten-
der a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e pre-
vidência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aqui-
sitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor 
da aposentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 
dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, 
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme defi-
nido em lei;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa 
renda nos termos da lei; 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e qua-
renta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redu-
ção da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterrup-
tos de revezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cin-
qüenta por cento à do normal; 
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 
duração de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos es-
pecíficos, nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 
trinta dias, nos termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 
ou perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 
até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 
ou culpa;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, 
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual 
ou entre os profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; XXXIV - igualdade 
de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domés-
ticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as con-
dições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento 
das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação 
de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, 
XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

OS NOVOS DIREITOS DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS

Em abril de 2013, foi promulgada a Emenda Constitucional que alterou o 
parágrafo único, do artigo 7º, da Constituição, e estendeu aos domésticos 
novos direitos, antes só garantidos aos urbanos (CLT) e rurais. Entre os 
novos direitos estão: jornada de 8hs diárias, limitadas a 44 (quarenta e 
quatro)  semanais; hora extra com acréscimo de 50% e, ainda dependen-
do de regulamentação, por expressa determinação do legislador: adicional 
noturno, FGTS +40%, seguro acidente.
Abaixo a nova redação do artigo 7º, da CRFB:
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domés-
ticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as con-
dições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento 
das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação 
de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, 
XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.”
Portanto, com a modificação, alguns tópicos ainda dependem de regu-
lamentação para que, posteriormente,  entrem em vigor, entre eles:  a 
proteção contra a despedida arbitrária; o seguro desemprego; o FGTS; a 
remuneração do trabalho noturno superior ao diurno; o salário família; a 
assistência gratuitas,  aos filhos até 5 anos e o seguro contra o acidente 
de trabalho.
Por outro lado, os outros tópicos começam a valer imediatamente ao do-
méstico, tais como: a garantia de salário mínimo para os que ganham re-
muneração variável; proteção do salário na forma da lei, constituindo crime 
sua retenção dolosa; jornada de 8 horas e 44 semanais; horas extras + 
50%; redução dos riscos inerentes ao trabalho; reconhecimento das con-
venções e acordos coletivos; proibição de discriminações; e proibição do 
trabalho do menor de 16 anos.
Ressalte-se que  devem ser utilizadas as regras da CLT para dar eficácia a 
tais direitos até que  exista alteração na própria lei dos domésticos, como 
também haja ampla regulamentação dos direitos ainda não regulamenta-
dos.
As alterações influenciam,  inclusive,  os contratos de trabalho que estão 
em vigor, ou seja, desde abril de 2013 todos os contratos deverão respeitar 
tais regras.
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Com relação à jornada extraordinária, aplica-se a regra que limita a 2 ho-
ras por dia o labor extra, inclusive,  para fins de compensação de jornada.
Já com relação à existência ou não de controle de freqüência, a maior 
dúvida de todos os empregadores, torna-se desnecessária sua adoção 
com relação aos patrões que possuem, por residência, menos de 10 em-
pregados.
Ressaltamos que empregado doméstico é a pessoa física que trabalha 
de forma pessoal, subordinada, continuada e mediante salário, para outra 
pessoa física ou família que não explore atividade lucrativa, no âmbito 
residencial desta, conforme art. 1º, da Lei nº 5.859/72.
Vale lembrar que o enquadramento como empregado rural, doméstico ou ur-
bano não deve ser analisado pela atividade para qual foi contratado e sim por 
quem foi contratado, portanto, se o empregador for uma pessoa física que 
não explore a atividade lucrativa, será doméstica, se o empregador for pessoa 
jurídica que explore atividade econômica, o empregado será considerado ur-
bano; se seu empregador for rural, consequentemente será rural.
Com relação à existência ou não do vínculo de emprego como doméstico, 
a jurisprudência majoritária e a doutrina atualmente enfatizam que o labor 
de três ou mais dias de trabalho na semana, por várias semanas acarreta 
em vínculo de emprego.
Ressalte-se, ainda, que quando o serviço é prestado não para uma pessoa 
e sim para uma família, o real empregador do doméstico é a família e a 
responsabilidade pela assinatura da CTPS ficará a cargo de qualquer de 
seus membros. Portanto, qualquer membro capaz, que toma os serviços 
do doméstico poderá ser o empregador.
Importante,  também,  ser lembrado que inexiste qualquer restrição quanto 
à penhora com relação ao bem de família, sendo certo que a residência do 
empregador pode ser penhorada para garantir execução trabalhista movi-
da por empregados domésticos. (Lei 8.009/1990).

R  E  S  U  M  O -  A T E N Ç Ã O  I
O QUE ESTÁ EM VIGOR

Jornada Fixa: A jornada regular é de oito horas diárias (além de, no míni-
mo, uma e, no máximo, duas de almoço e/ou descanso).  Na semana, são 
44 horas de trabalho. Haverá horas extras ultrapassando a jornada.
Acordo Coletivo: Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de 
trabalho.
Salário: Proibição de diferença de salário, função e critério de admissão 
devido a sexo, idade, cor, estado civil e deficiência.
Menores: Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menor 
de 18 anos, salvo na condição de aprendiz.  A Lei anterior já previa.
Formalização: Carteira de trabalho assinada.
Remuneração: Direito ao salário mínimo, à irredutibilidade do salário e ao 
décimo terceiro salário e férias.
Descanso: Direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos, além de folga nos feriados civis e religiosos.
Férias: São 30 dias remunerados e devem ser acrescidos de um terço, 
como manda a Constituição.  HÁ INSS que incide sobre o pagamento das 
férias e do terço constitucional (33%).
Maternidade: Estabilidade no emprego na gravidez e licença de quatro me-
ses. Licença-paternidade de cinco dias, no caso de trabalhadores homens.

INSS: Auxílio-doença pago pelo INSS e aposentadoria.
Demissão: Aviso prévio de 30 dias ou indenização equivalente.
Transporte: Direito a vale-transporte.
Fundo: FGTS opcional. 

A T E N Ç Ã O  II - O QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO  
PARA ENTRAR EM VIGOR

Regulamentação: Mesmo com a aprovação das novas regras, os di-
reitos listados abaixo ainda precisam ser regulamentados para entrar 
em vigor.
FGTS: O recolhimento de 8% do salário para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) pelos patrões, que hoje é opcional, passará a 
ser obrigatório.  Hoje, quando o empregador decide recolher FGTS para 
seu empregado doméstico, preenche Cadastro Específico do INSS, Guia 
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.  A alíquota 
de 8% pode cair.
Para reduzir custos do empregador doméstico em outra frente, a contribui-
ção patronal para o INSS, hoje em 12%, pode cair para 5%.  Já a contri-
buição dos trabalhadores, que varia de 8% a 11%, ficaria em 3%.  (tudo vai 
depender de regulamentação).

Demissão: O trabalhador terá direito à indenização de 40% sore o saldo 
do FGTS (acumulado naquele emprego), em caso de demissão sem justa 
causa.
Seguro-Desemprego: O direito depende de algumas condições que se-
rão impostas na regulamentação.  Os empregados domésticos terão que 
comprovar vínculo por pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses.  Esse 
prazo pode subir para 36 meses.  A categoria deve ter direito a cinco par-
celas do seguro, cujos valores vão variar de acordo com a faixa salarial.
Auxílio-Creche: Assistência gratuita a filhos de até 6 anos em creche e 
pré-escolas.
Adicional Noturno: O trabalho efetuado entre 22h e 5h passa a ser acres-
cido de 20% sobre a hora normal.
Salário-Família: Atualmente, o salário-família aos trabalhadores é de R$ 
23,36 (vinte e três reais e trinta e seis centavos) por filho de até 14 anos 
incompletos ou inválido, para quem recebe a quantia de até R$ 971,78 
(novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)  por mês.
Acidente de Trabalho: O seguro contra acidente de trabalho pode ou não 
ficar a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
Assim que forem regulamentados os direitos que ainda não entraram em 
vigor, remeteremos circular extraordinária. 
Qualquer dúvida com relação à legislação acima, nosso corpo jurídico po-
derá saná-la.

L E G I S L A Ç Ã O   A T U A L I Z A D A    II 
LEI Nº 12.737/12 E O CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO 

INFORMÁTICO

A nova lei instituiu o crime consistente na conduta de invadir computado-
res, mediante violação e com fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou 
instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.
A Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, trouxe para o ordenamento 
jurídico-penal brasileiro o novo crime de “Invasão de Dispositivo Informá-
tico”, consistente na conduta de “invadir dispositivo informático alheio, co-
nectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de 
mecanismo de segurança e com fim de obter, adulterar ou destruir dados 
ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo 
ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”.
A pena prevista para o crime simples é de detenção de 3 meses a um ano 
e multa.
O bem jurídico tutelado é a liberdade individual, eis que o tipo penal está 
exatamente inserido no capítulo que regula os crimes contra a liberdade 
individual. Pode-se afirmar também que é tutelada a privacidade das pes-
soas (intimidade e vida privada), bem jurídico albergado pela Constituição 
Federal em seu artigo 5º, inciso X.
Percebe-se, portanto, que a tutela é individual, envolvendo os interes-
ses das pessoas (físicas e/ou jurídicas) implicadas, nada tendo a ver 
com a proteção à rede mundial de computadores e seu regular funcio-
namento.
O crime é comum, de modo que pode ser sujeito ativo qualquer pessoa. O 
mesmo se pode dizer com relação ao sujeito passivo. Também pode ser 
sujeito passivo a pessoa jurídica. É óbvio que as pessoas jurídicas tam-
bém podem ter dados ou informações sigilosos abrigados em dispositivos 
informáticos ligados ou não à rede mundial de computadores, os quais 
podem ser devassados, adulterados, alterados ou destruídos à revelia da 
empresa ou do órgão responsável. 
Isto se torna mais que patente quando se constata previsão de qualifica-
dora para a violação de segredos comerciais ou industriais e informações 
sigilosas definidas em lei (artigo 154 – A, § 3º., CP), o que deixa claro que 
podem ser vítimas pessoas jurídicas de direito privado ou público.
Também será sujeito passivo do crime qualificado, nos termos do § 3º.  do 
dispositivo, o titular do conteúdo de “comunicações eletrônicas privadas, 
segredos comerciais ou industriais ou informações sigilosas, assim defini-
das em lei”.
O sujeito passivo da infração é, portanto, qualquer pessoa passível de so-
frer dano moral ou material decorrente da ilícita obtenção, adulteração ou 
destruição de dados ou informações devido à invasão ou violação de seu 
sistema informático, mediante vulneração de mecanismo de segurança. 
Ressalte-se que a vítima não precisa ser a proprietária ou titular do siste-
ma informático ou do hardware ou software invadido pelo criminoso. Na 
verdade, qualquer pessoa que tenha sua privacidade violada pelo invasor 
é sujeito passivo da infração.
Ressalte-se, ainda, que a prática dos atos acima citados são considerados 
além de crime falta grave e pode assim ensejar na rescisão de contrato de 
trabalho por justo motivo.
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Qualquer dúvida com relação à legislação acima, nosso corpo jurídico po-
derá saná-la.

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL  
JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA

TST CONFIRMA INVALIDADE DA REDUÇÃO DO INTERVALO  
INTRAJORNADA POR ACORDO COLETIVO

A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tri-
bunal Superior do Trabalho não conheceu recurso de embargos da 
Braskem S/A e manteve decisão que a condenou a pagar a um auxiliar 
administrativo 15 minutos extraordinários por dia, decorrente da con-
cessão irregular do intervalo intrajornada. A decisão fundamentou-se 
no item II da Súmula nº 437 do TST, que considera inválida cláusula de 
acordo coletivo de trabalho que reduziu o intervalo intrajornada. Para 
o TST, trata-se de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, 
garantida por norma de ordem pública e, por isso, não sujeita à nego-
ciação coletiva.
O ex-empregado da petroquímica acionou a Justiça do Trabalho, em agos-
to de 2009 depois de ter sido demitido quando estava prestes a completar 
30 anos de trabalho. Pedia, entre outras verbas, o pagamento de uma 
hora extra diária pelo intervalo para repouso e alimentação, alegando que 
usufruía apenas 35 minutos diários, e não de uma hora.
A Braskem contestou o auxiliar. Disse que ele usufruía 45 minutos de in-
tervalo, e não 35, em virtude da redução de 15 minutos acordada em ne-
gociação coletiva. A redução, segundo a empresa, beneficiou os trabalha-
dores, que passaram a desfrutar, com isso, de sete dias de folga por ano, 
denominada de “pontes de feriado” ou “feriadões”. Também alegou que as 
normas coletivas devem ser privilegiadas, como prevê o inciso XXVI do 
artigo 7º da Constituição Federal.
O juízo de primeiro grau reconheceu o direito ao pagamento dos 15 
minutos extraordinários por dia, de modo a completar uma hora do in-
tervalo intrajornada. A sentença levou em conta depoimento de teste-
munha que confirmou que o intervalo era de 45 minutos, e considerou 
inaplicáveis as normas coletivas,  uma vez que o artigo 71 da CLT re-
gula a pausa mínima e máxima, não sendo possível redução fora desse 
limite.
O recurso de revista da Braskem chegou ao TST depois de o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 4ª Região (RS) ter mantido a condenação. A Quinta 
Turma manteve a condenação, por entender que a decisão estava em 
conformidade com a jurisprudência do TST.
Ao interpor embargos à SDI-1, a empresa alegou divergência jurispruden-
cial e sustentou a validade da cláusula do acordo coletivo que reduziu em 
15 minutos o horário de almoço mediante compensação com sete dias de 
folga. Para a Braskem, os artigos 7º, incisos XIII e XXVI, e 8º, inciso VI, da 
Constituição permitem a compensação de horários e a redução da jornada 
mediante acordo.
A relatora, ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que as decisões an-
teriores estavam em harmonia com a jurisprudência pacificada no TST, 
unificada no item II da Súmula 437. A decisão foi unânime.
Processo: RR-47800-24.2009.5.04.0761
Fonte: Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Traba-
lho - TST

IMPORTANTE 
PROTOCOLO INTERNO RTR

Informamos que, para sua comodidade e segurança no envio de docu-
mentos, notificações, petições iniciais, mandados, citações e publicações, 
nossa sociedade criou o e-mail PROTOCOLO@CONSULTRAB.COM.BR.
Neste sentido, solicitamos que os documentos acima citados sejam sem-
pre enviados para tal e-mail, restando certo, que em não sendo, não serão 
considerados como recebidos pela RTR CONSULTORES.
Os pedidos de consultas e de pareceres podem continuar sendo enviados 
diretamente para o e-mail dos advogados relacionados ou para o e-mail 
RTR@CONSULTRAB.COM.BR.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  
PARA ELABORAÇÃO DA DEFESA

Solicitamos a todos os clientes que ao receberem a petição inicial, a en-
caminhem imediatamente ao nosso escritório para elaboração de defesa, 
acompanhada dos seguintes documentos:

Procuração;
Atos Constitutivos;
Documentos para elaboração da defesa, contrato de trabalho e aditamen-
tos, ficha de registro, controle de frequencia, recibos salariais e etc;rol de 
testemunhas; fatos que contribuam para a defesa. 
A RTR agradece a compreensão de todos.

OS DOCUMENTOS ACIMA SÃO OBRIGATÓRIOS, SENDO  DE RES-
PONSABILIDADE DA PARTE A SUA APRESENTAÇÃO; LOGO, INDE-
PENDENTEMENTE DE SOLICITAÇÃO DEVERÃO OBRIGATORIAMEN-
TE  SER-NOS  ENCAMINHADOS. 
Fundamental, também, encaminhar o rol de testemunhas juntamente com 
os documentos acima descritos, para que sejam arroladas no prazo. 

ALERTAMOS QUE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS ATOS 
CONSTITUTIVOS, DA PROCURAÇÃO E DA CARTA DE PREPOSIÇÃO, 
PODERÁ RESULTAR EM PREJUÍZOS À DEFESA DO CLIENTE, POIS 
ALGUNS JUÍZES TENDEM A JULGAR COMO REVEL A PARTE, ANTE A 
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.
O PREPOSTO DA EMPRESA E SUAS TESTEMUNHAS DEVEM NECES-
SARIAMENTE COMPARECER  A JUÍZO COM SUAS CARTEIRAS DE 
TRABALHO, QUANDO EMPREGADOS DA EMPRESA.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

PARA A SUA SEGURANÇA, AO ENTREGAR QUALQUER DOCUMENTO 
NO ESCRITÓRIO OU AO ADVOGADO, EXIJA O PROTOCOLO DE RE-
CEBIMENTO.

NOTA DA RTR

O preposto representa o empregador, devendo, portanto, ter pleno conhe-
cimento dos fatos discutidos em cada processo, devendo chegar sempre 
com 30 minutos de antecedência à audiência designada, sendo certo que a 
não observância do solicitado pode causar sérios prejuízos ao empregador.
Logo, imprescindível obter orientação do advogado que realizará a audiência.

ACORDOS - RESPONSÁVEL - DR. CÉLIO COELHO LUIZ

Todo e qualquer acordo na Pauta ou Fora da Pauta, favor contactar o Dr. 
Célio Coelho Luiz - Ramal 216 ou Ana Maria Vasconcellos - Ramal 223.

ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Em caso de dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado com relação 
a seu (s) empregado (s), solicitamos que entre em contato com nosso 
escritório, o qual coloca à sua disposição vários profissionais habilitados a 
prestar-lhe os esclarecimentos necessários, orientando-o adequadamente 
através de nosso plantão diário, ou pelo e-mail rtr@consultrab.com.br.

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL

O cliente, recebendo notificação judicial, deverá remetê-la imediatamente 
ao nosso escritório;  o não atendimento isenta o escritório de qualquer  
responsabilidade.  
Avisamos aos nossos clientes que a funcionária Ana Maria Vasconcellos 
- Ramal 223 é responsável pela comunicação, via telefone e e-mail, das 
audiências designadas, com antecedência, a fim de que haja segurança 
no conhecimento da pauta.   Caso nosso escritório não consiga contactá-
lo,  por favor, comunique-se com a funcionária acima citada, que a mesma 
ficará à disposição do cliente para maiores informações.
O aviso ou não acima não exclui a responsabilidade de o cliente  compa-
recer à audiência que previamente foi notificado.
A obrigação de agendar hora, dia, mês e ano, da audiência é do cliente, e 
nossa lembrança da audiência é mera cortesia.

NOVA PROCURAÇÃO ATUALIZADA

Por favor, fazer contato com Ana Maria Vasconcellos, por meio do E-mail: 
ana@consultrab.com.br, ou pelo telefone:  2533-1262 – Ramal. 223, para 
a referida atualização.


