
CIRCULAR DE MAIO, JUNHO e JULHO DE 2019

Sócios fundadores da RTR Consultores Trabalhistas  
Drs. Romario Silva de Melo e Ricardo Alves da Cruz

LEGISLAÇÃO I

 Já se encontram em vigor os pisos salariais regionais do 
Estado do Estado do Rio de Janeiro, conforme íntegra da lei, 
produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. A 
lei foi publicada no DOE-RJ em 20 de março de 2019.

Lei Nº 8315 DE 19/03/2019 – PISO SALARIAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos 

-
ção ou acordo coletivo de trabalho, será de:

I - R$ 1.238,11 (um mil duzentos e trinta e oito reais e onze 

-
-

-
-
-

Empresas Comerciais, Industriais, Áreas Verdes e Logradou-

II - R$ 1.283,73 (um mil duzentos e oitenta e três reais e se-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

Operadores de Estação de Rádio, Televisão, Equipamentos de 

-
-
-

-

-
-

-

Serventia e Comissários (nos Serviços de Transporte de Pas-
-

balhadores de Tratamentos de Fumo e de Fabricação de Cha-

-

-

-

-

devidamente registrados nos conselhos de suas áreas ou ór-
-

-

-

como aqueles que se encontrem em contrato celebrado com 
-

-

-

noventa e seis centavos) - para: Administradores de Empre-

-

-
-

-
-

-
lização em prevenção e combate a incêndio e Empregados 

-

Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo aplica-

-
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-
-
-

-

180 (cento e oitenta) horas mensais.
Art. 2º O valor do piso salarial dos empregados cujo salário 

respectiva categoria, dividido por uma jornada mensal de 220 
(duzentas e vinte) horas, já se achando incluído no valor resul-
tante o descanso semanal remunerado.

-
rão observar os valores do Piso Salarial Regional previsto em 
lei estadual em todos os editais de licitação para a contratação 
de empresa prestadora de serviços e demais modalidades de 
terceirização de mão de obra.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se 
-

obrigados a comprovar e manter a paridade salarial entre ho-
mens e mulheres.

-
sentados e pensionistas, não poderão receber remuneração 
inferior ao piso regional estabelecido no Inciso I desta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo produzirá efeitos 

Fiscal pactuado pelo Estado do Rio de Janeiro.

o dia 30 de dezembro do ano anterior.

-
tadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - CETERJ.

Parágrafo único. A não observância desta Lei implicará em 

aos contratos de aprendizagem regidos pela Lei Federal nº 
10.097, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, 

2018.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2019

Governador

PARECER: 
Com os novos pisos em vigor, as empresas que não pos-

suem piso salarial estipulado por sindicato de classe, empre-

coletivas da categoria utilizam o piso regional estadual, deve-
rão atentar para o novo piso salarial em vigor.

Na dúvida solicitamos que entrem em contato com o escritó-
rio para maiores esclarecimentos sobre a lei em questão.

DOUTRINA
  

Indenização pelo atraso no salário

remuneração mista ou não  e  o recebimento do mesmo em dia 

consequências tanto para o trabalhador como para o empre-
gador que pode vir a sofrer ação por parte do empregado bus-

de trabalho.
O pagamento do salário tem proteção jurídica, prevista no 

-
mento dos salários, nos seguintes termos:

modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período 

subsequente ao vencido.
Em relação ao tema, podem os citar igualmente o Código 

de Processo Civil que determina que o 
(Art. 833 CPC), ou mesmo, que tem preferência no Concurso 

Por ser o salário o  sustento do empregado e de sua famí-
lia, o atraso reiterado no pagamento de salários enseja da-
nos
por impossibilitar os assalariados de arcar com dívidas, ter 
acesso ao alimento e por certo, manter uma vida equilibrada, 

conhecido superendividamento. 
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. DANO MORAL. 

ATRASO DE SALÁRIOS. A indenização por dano moral 
decorrente de atrasos salariais é devida quando cabal-
mente demonstrada a reiteração de tais atrasos, atrain-

O atraso reiterado de pagamento de salários caracteriza ato 

sempre (in re ipsa), ocorrendo violação nos direitos da per-
sonalidade  do  trabalhador.  Essa presunção vem do fato de 

sem tal valor, o indivíduo não pode pagar aluguel, pagar suas 
contas em dia, comprar itens de higiene, educação ou mesmo 
se alimentar.

Contudo, não basta o mero atraso salarial para ser cabível a 
-

ção a demonstração de constrangimento do trabalhador, o que 

PROVAS DE DANO ESPECÍFICO, APTO A AFETAR A HONRA, 
A IMAGEM OU OUTRO ASPECTO DO PATRIMÔNIO MORAL 

-
A jurisprudência desta 

Corte entende ser indevida a reparação civil quando inexis-



CIRCULAR DE MAIO, JUNHO e JULHO DE 2019 

te uma circunstância objetiva que demonstre a existência 
de qualquer constrangimento ao trabalhador, capaz de atin-
gir sua honra, imagem ou intimidade, causando-lhe lesão 
de natureza moral.
a distinção quanto a atrasos salariais e atraso rescisório. Assim, 
tem considerado pertinente o pagamento de indenização por 
dano moral nos casos de atrasos reiterados nos pagamentos 

o caso concreto, a Corte de origem 
não registrou nenhuma circunstância objetiva que demons-
tre a existência de dano capaz de atingir a honra, imagem 
ou intimidade do obreiro. Não há falar, portanto, em dano 
moral a ser reparado. Julgados. Recurso de revista conhecido 

Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 

ATRASO SALARIAL. DANO MORAL -
DO. Não há dúvidas de que o atraso salarial, em razão da na-

danos morais ao 
trabalhador, todavia, a irregularidade empresarial em tela, por 

dano moral. Para tal con-
denação, é fundamental a comprovação de que o obreiro 
teve a sua dignidade atingida pela morosidade empresa-

 Recurso 
ordinário improvido, no particular. (Processo: RO - 0000120-

-
gamento: 13/11/2018, Primeira Turma, Data da assinatura: 

 LEGISLAÇÃO  II

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 873/2019

Em consulta formulada sobre a aplicabilidade da Medida 
Provisória 873/2019 e da obrigatoriedade do empregador reali-

sindicais e/ou outros descontos sindicais, passamos a tecer os 
seguintes comentários.

A partir de 01/03/2019, entrou em vigor a medida provisória 

pelos empregados e empregadores aos sindicatos representa-
tivos de suas respectivas categorias.

-
-
-

nando a contribuição facultativa tanto para o empregado como 
para o empregador.

Anteriormente a reforma, a contribuição para os sindicatos 
era feita uma vez ao ano, obrigatoriamente, tanto para funcio-

Entre os trabalhadores, ocorria o desconto equivalente a um 

aos dias trabalhados em março.

obrigatório, embora com uma forma de cálculo diferenciada.  
A contribuição era cobrada sempre em janeiro, com base no 
valor da empresa no ano anterior. Era calculado um percentual 
sobre o valor da empresa para determinar a quantia a ser paga 
como imposto sindical. Na realidade, quanto menor a empre-
sa, mais imposto era pago.

Após a reforma a contribuição passou a ser facultativa, tanto 
para os empregados como para os empregadores, tornando 
obrigatória a permissão do empregado para que ocorra o des-
conto.

A consequência para as empresas que não recolhiam e não 

impedidas de ter contratos com o poder público, participar de 

-

desconto.
Destacamos que a MP 873/2019 incluiu em sua redação o 

-

.  A contribuição dos empregados que autorizarem, 
-

-
-

-

devidas ao sindicato, previstas no estatuto da entidade ou em 
norma coletiva, independentemente de sua nomenclatura, se-
rão recolhidas, cobradas e pagas na forma do disposto nos art. 

Neste sentido, temos que o ponto que mais chama a atenção 
-

dimento do desconto da contribuição sindical, que tradicional-
mente sempre fora feito via folha de salário. Contudo, doravan-
te, o pagamento da contribuição/mensalidade sindical passa a 
ser efetivado via boleto bancário, a ser pago diretamente pelo 
próprio trabalhador, retirando a total responsabilidade do em-

Temos, assim, a considerar que a MP  873/2019 traz uma 

mensalidades que lhe são devidas.

qualquer regra ou cláusula normativa, incluindo, mas não se 
limitando, a negociação coletiva, assembleia-geral ou outro 

-

observância do que prevê o seu caput:

compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento a 
empregados ou empregadores, sem observância do disposto 
neste artigo, ainda que referendada por negociação coletiva, 
assembleia-geral ou outro meio previsto no estatuto da 

Devemos, ainda, esclarecer que esta Medida Provisória ain-
da será apreciada pelo Congresso e que poderá ou não ser 
convertida em Lei.



Portanto, com tal mudança, SMJ, entendemos que as em-
presas estão proibidas de efetuar o desconto em folha da 
contribuição/mensalidade sindical de seus trabalhadores, sob 

-

-

administrativas em razão da realização de descontos indevi-
dos nos salários dos seus empregados.

Presidência da República 
Casa Civil 

Altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada 

dispor sobre a contribuição 
sindical, e revoga dispositi-
vo da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

Provisória, com força de lei: 

Art. 1º  A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
, passa a vigorar 

devidas ao sindicato, previstas no estatuto da entidade ou em 
norma coletiva, independentemente de sua nomenclatura, se-
rão recolhidas, cobradas e pagas na forma do disposto nos art. 

-
des serão recolhidas, pagas e aplicadas na forma estabelecida 
neste Capítulo, sob a denominação de contribuição sindical, 

-

  O requerimento de pagamento da contribuição 

-

-

o caput -
mitidas a autorização tácita ou a substituição dos requisitos 
estabelecidos neste artigo para a cobrança por requerimento 
de oposição.

compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento a em-

pregados ou empregadores, sem observância do disposto 
neste artigo, ainda que referendada por negociação coletiva, 
assembleia-geral ou outro meio previsto no estatuto da enti-

sindicato:

I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do 
caput

-

(NR)
.  A contribuição dos empregados que autorizarem, 

-

-
-

§ 1º  A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a 

-

caput
considera-se um dia de trabalho o equivalente a:

I - uma jornada normal de trabalho, na hipótese de o paga-

II - 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês an-
terior, na hipótese de a remuneração ser paga por tarefa, em-
preitada ou comissão.

§ 3º  Na hipótese de pagamento do salário em utilidades, ou 
nos casos em que o empregado receba, habitualmente, gor-
jetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta 
avos) da importância que tiver servido de base, no mês de 

-

Art. 2º  Ficam revogados:

a) o 

b) a caput
dezembro de 1990.

Art. 3º  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
198º da Independência e 131º da República. 

Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.3.2019 
- Edição extra - Nº 43-A

 

LEGISLAÇÃO  III

Havendo provas do abalo sofrido, dívidas contraídas e não 

Re-
clamação Trabalhista.
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-

Outrossim, o empregado que tem o seu salário reiterada-

o seu contrato, angariando todos os direitos como se demitido 
fosse, sem justa causa.

rescisão indireta por 
atraso no salário, pelo enquadramento do empregador, no des-

Nesse sentido:
“A contraprestação salarial representa o próprio objeto 

da relação jurídica, sendo a principal obrigação contratu-

al do empregador. Assim, a mora salarial representa uma 

inexecução contratual grave a possibilitar a exceção de 

contrato não cumprido, o que, no direito do trabalho, se tra-

duz em rescisão indireta pela justa causa do empregador, nos 

termos do previsto no artigo 483, alínea d, da CLT.”

-
bargador Gilberto Souza dos Santos - Relator)

Diante das normas e dos entendimentos esposado pelos 

ser observada tanto pelo empregador, como pelo empregado e 
em especial pelo operador de direito na atuação preventiva das 

-
dido de indenização e rescisão indireta do contrato de trabalho.

JURISPRUDÊNCIAS
  

ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS  SELECIONADOS 
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Habitualidade de horas extras em jornada de 6h  

Se o trabalho extra for habitual, o intervalo intrajornada pas-

sa a ser de 1h no mínimo.

-
balho julgaram dois recursos de revista sobre os efeitos da 
prorrogação da jornada de seis horas na duração do intervalo 
para repouso e alimentação (intrajornada). Com base na juris-
prudência de que a prorrogação habitual da jornada gera di-

diversas em razão dos aspectos de cada caso.

Intervalo

De acordo com o artigo 71 da CLT, nas jornadas acima de 
-

mínimo uma hora.

 
pagamento integral do intervalo intrajornada 

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu  que a 

para descanso e alimentação (intervalo intrajornada), soma-

por maioria, foi proferida no julgamento de incidente de recur-

casos semelhantes.

Intervalo intrajornada

O artigo 71 da CLT estabelece que, nas jornadas acima de 

-

-
-

normal de trabalho.
O TST, a quem cabe a uniformização da jurisprudência tra-

-

aglutinadas na . De acordo com o verbete, no caso 
de supressão parcial ou total do intervalo, o empregador deve 

A  (Reforma Trabalhista) alterou o parágrafo 

-

desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas na 

(DA, CF)

Processo: 
 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
  

CONTRATO DE TRABALHO
  

Nossa organização preparou minuta de Contrato de Traba-
lho para que nossos clientes possam adequar a sua realidade 
empresarial.  Em havendo interesse, favor contactar a Sra. 

e-mail ana@consultrab.com.br para encaminhamento da con-
sulta a um advogado que atenderá sua solicitação.

 

ATENÇÃO MÁXIMA ADMINISTRATIVA! 
NOVOS SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DO CLIENTE

Visando ampliar e melhorar nossos canais de atendimento, 
-

guns canais de comunicação.

1 - -
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-

2  -  sac@consultrab.com.br

-

-
ços, varas, etc

-

 : 

Um canal aberto para que o cliente possa manifestar sua 
opinião acerca do nosso trabalho, para que possamos melhor 

-
samos melhorar nosso atendimento.

RECEBIMENTO DE NOVAS RECLAMAÇÕES ORIENTAÇÕES 
PARA ENCAMINHAMENTO DAS INICIAIS PARA O ESCRITÓRIO

tráfego, dentre outros problemas cotidianos, orientamos nos-
sos clientes  a procederem da seguinte forma ao receberem a 

2- Encaminhar imediatamente a procuração, carta de pre-

autora, tais como:

- comunicação de dispensa (carta de desligamento, aviso 

- comprovante de pagamento ou depósito das verbas resci-

- Outros documentos que a empresa achar pertinente de 
acordo com a inicial.

Este procedimento muito contribui para o bom andamento 

pelo advogado responsável pela defesa.

ATENÇÃO MÁXIMA – CONTADORIA
          

Comunicamos aos clientes que as guias elaboradas pelo 
escritório, , deverão servir apenas de modelo, deven-
do a empresa inserir o nome e o número do processo.

informação deverá constar na SEFIP do mês de competência, 
-

gador.

PROCEDIMENTO NO PJE OBRIGATÓRIO POR LEI
 

-
cessidade de observância das regras e dos requisitos para 

-
mas: os documentos devem ser separados em arquivos PDF 

Ex: Folhas ponto não podem estar 

Cada arquivo PDF não pode possuir mais de 1.2mb, apesar 

o tamanho supera 1.2mb. Esclarecemos, ainda, que o mesmo 
documento pode ser dividido em dois ou mais arquivos. Ex: 

O nome de cada arquivo deve corresponder ao nome do 
documento. Ex

muito im-
portante)

pode causar confusão e dúvidas quando for juntado.
Os documentos devem ser digitalizados sempre na vertical 

PREVENÇÃO É O NOSSO COMPROMISSO

IMPORTANTE 
PROTOCOLO INTERNO RTR

 
Informamos que, para sua comodidade e segurança no en-

pro-
tocolo@consultrab.com.br e protocolortr@gmail.com.

Neste sentido, solicitamos que os documentos acima cita-
dos sejam sempre enviados aos e-mails acima, restando certo 
que, em não sendo, não serão considerados como recebidos 

Os pedidos de consultas e de pareceres podem continuar 
sendo enviados diretamente para o e-mail dos advogados re-
lacionados ou para o e-mail .

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS   
PARA ELABORAÇÃO DA DEFESA

Solicitamos a todos os clientes que, ao receberem a petição 
inicial, a encaminhem imediatamente ao nosso escritório pelo 
e-mail acima mencionado,  para elaboração de defesa, acom-
panhada dos seguintes documentos:

 

A RTR agradece a compreensão de todos.

-
-

-
NHADOS. 

  



CIRCULAR DE MAIO, JUNHO e JULHO DE 2019 - 8

juntamente com os documentos acima descritos, para que se-
jam arroladas no prazo. 

   

-

JULGAR COMO REVEL A PARTE, ANTE A IRREGULARIDA-

 O PREPOSTO DA EMPRESA E SUAS TESTEMUNHAS 

-
GADOS DA EMPRESA.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
  

DOCUMENTO NO ESCRITÓRIO OU AO ADVOGADO, EXIJA 

NOTA DA RTR
 

O preposto representa o empregador, devendo, portanto, 
ter pleno conhecimento dos fatos discutidos em cada proces-
so, devendo chegar sempre com 30 minutos de antecedência 

Logo, imprescindível obter orientação do advogado que re-
alizará a audiência.

ACORDOS – RESPONSÁVEL –  
DR. CARLOS FREDERICO PALADINO

 Todo e qualquer acordo na Pauta ou Fora da Pauta, favor 

ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Em caso de dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado 
com relação a seu(s) empregado(s), solicitamos que entre em 

-
-

so plantão diário, ou pelo e-mail rtr@consultrab.com.br.

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL

escritório de qualquer  responsabilidade.  

Avisamos aos nossos clientes que a funcionária Ana Maria 

via telefone e e-mail, das audiências designadas, com ante-

pauta. Caso nosso escritório não consiga contactá-lo,  por 
favor, comunique-se com a funcionária acima citada, que a 

-

-
do.

A obrigação de agendar hora, dia, mês e ano, da audiência 

NOVA PROCURAÇÃO ATUALIZADA

Por favor, fazer contato com Ana Maria Vasconcellos, por 
meio do E-mail: ana@consultrab.com.br, ou pelo telefone:  

ADVOCACIA e CLIENTES

-

Sua importância desperta para o advogado, clientes e ma-
-

o Advogado em determinado momento, analista e psicólogo 
do cliente.

-

pois, muitas vezes, por recomendação comparece ao escritó-
rio indicado por outro cliente que, provavelmente, tenha sido 

direitos após árdua e longa demanda judicial, sempre ombro 
a ombro.

A atividade do Advogado transcende os limites de sua res-

porto seguro do 
cliente.

-

-
cial.

-
vogado pode a qualquer tempo renunciar ao mandato (pode-

ao cliente (artigo 112 do Código de Processo Civil), caso não 
queira continuar na defesa daquele cliente, devendo sempre 
respeitar o pacto contratual, se houver.  No caso de renúncia 

-
gado a responder por todos os atos do processo por mais 10 
dias.

PREVENÇÃO, SOLUÇÃO, COMPROMISSO E COMPETÊNCIA,  
nossos objetivos nas defesas dos interesses dos clientes.

RTR CONSULTORES TRABALHISTAS S/C
PALADINO ADVOGADOS ASSOCIADOS

KLING, COELHO E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS


