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DÉBITOS TRABALHISTAS
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO - MAIO/2010

TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

DATA
maio/2010

TX."PRO RATA DIE"
(%)

TAXA
ACUMULADA

COEFICIENTE
ACUMULADO

01 - 0,000000 1,00000000
02 - 0,000000 1,00000000
03 0,002428 0,000000 1,00000000
04 0,002428 0,002428 1,00002428
05 0,002428 0,004856 1,00004856
06 0,002428 0,007284 1,00007284
07 0,002428 0,009712 1,00009712
08 - 0,012140 1,00012140
09 - 0,012140 1,00012140
10 0,002428 0,012140 1,00012140
11 0,002428 0,014569 1,00014569
12 0,002428 0,016997 1,00016997
13 0,002428 0,019426 1,00019426
14 0,002428 0,021854 1,00021854
15 - 0,024282 1,00024282
16 - 0,024282 1,00024282
17 0,002428 0,024282 1,00024282
18 0,002428 0,026711 1,00026711



www.sato.adm.br 2

19 0,002428 0,029140 1,00029140
20 0,002428 0,031568 1,00031568
21 0,002428 0,033997 1,00033997
22 - 0,036426 1,00036426
23 - 0,036426 1,00036426
24 0,002428 0,036426 1,00036426
25 0,002428 0,038855 1,00038855
26 0,002428 0,041284 1,00041284
27 0,002428 0,043713 1,00043713
28 0,002428 0,046142 1,00046142
29 - 0,048571 1,00048571
30 - 0,048571 1,00048571
31 0,002428 0,048571 1,00048571

01/06/10 - 0,051000 1,00051000

Obs.: TR de maio/10 (01/04 - 01/05) = 0,051% (banco central, 04/05/10)

Fonte: TRT-SP,  Assessoria Sócio-Econômica

Nota: A tabela única de atualização de débitos trabalhistas (períodos anteriores - mensal) está disponibilizada para download no seguinte
endereço http://www.trt02.gov.br/cgi-bin/db2www/geral/universo/tabelas/tabela.mac/main.

GRCSU - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
URBANA - ALTERAÇÃO

A Portaria nº 982, de 05/05/10, DOU de 06/05/10, do Ministério do Trabalho e Emprego, alterou a Portaria nº 488, de
23/11/05, DOU de 24/11/05, que aprovou o modelo da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana - GRCSU.
Na íntegra:

O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 583, § 1º, 589 e 913 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:

Art. 1º - O art. 5º da Portaria nº 488, de 23 de novembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 24 de novembro de
2005, Seção 1, pág. 89, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º - (...)

§ 1º - A distribuição dos valores recolhidos será efetuada, pela CAIXA, de acordo com as filiações da entidade sindical
constantes do Cadastro Nacional de Entidades Sindiciais - CNES no dia do efetivo pagamento da contribuição sindical pelo
contribuinte.

§ 2º - Os valores não repassados a entidades sindicais de grau superior ou centrais sindicais em virtude de divergência nos
dados indicados na Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU serão repassados integralmente pela
CAIXA à Conta Especial Emprego e Salário - CEES.

§ 3º - Caberá ao contribuinte solicitar a restituição dos valores repassados à CEES na hipótese do § 2º, em conformidade com
as normas editadas por este Ministério, para fins de novo recolhimento à entidade beneficiária.

§ 4º - Será facultativo o preenchimento na GRCSU, pelas entidades sindicais, do campo destinado ao código sindical, sendo
obrigatório o preenchimento do campo destinado ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, que servirá de base para a
distribuição prevista no § 1º deste artigo." (NR)

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

MENSALISTA

Do mensalista, inclusive quinzenalista, não se paga e nem se desconta o DSR, porque no salário mensal já está embutido o
DSR (Lei nº 605/49, art. 7º, § 2º), e dele não se pode tirar, caso contrário estaria reduzindo o seu salário, o que fere
dispositivos constitucionais.

Via de prática, empresas costumam adotar o regime mensalista para os cargos não-operacionais, conforme a exemplificação
na tabela abaixo. Porque, não estão sujeitos a supervisão acentuada, o controle disciplinar é moderado, e baixo nível de
absenteísmo e turn-over. Portanto, esses são mais estáveis no trabalho comparando-se com os cargos operacionais.

NÍVEL DEFINIÇÃO REGIME
OPERACIONAL Cargos de mão de obra básica, correspondendo às funções não especializadas, de atividades

simples e específicas, que requerem pouca iniciativa própria e supervisão do trabalho
bastante acentuado.

Horista

ADMINISTRATIVO Cargos que correspondem aquelas atividades desenvolvidas nos escritórios, de caráter
burocrático, não exigindo supervisão acentuada de funcionários.

Mensalista

TÉCNICO Cargos que desenvolvem atividades que necessitam de conhecimentos técnicos envolvidos
no planejamento, execução e avaliação de projetos específicos.

Mensalista

CHEFIA Cargos que implicam em supervisão de outros funcionários. Mensalista
GERENCIAL Cargos que além de supervisionar áreas, são atribuídas atividades de maior responsabilidade

na empresa, bem como executar políticas e diretrizes internas da empresa.
Mensalista

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - Mensalista - Somente quando o empregado percebe a remuneração fixada por unidade de tempo
mensal ou quinzenal, já tem remuneradas os dias relativos ao repouso (TRT-SP 19990479693 - RO - Ac. 01ªT. 20000505425 - DOE
10/10/2000 - Rel. PLINIO BOLIVAR DE ALMEIDA)

"O empregado mensalista, que faltar ao serviço, fica sujeito à perda do salário correspondente ao dia de ausência, sem prejuízo do repouso
semanal remunerado. A exigência de freqüência integral, na semana, restringe-se ao empregado diarista. Revista provida para assegurar o
pagamento do repouso." (Ac. TST -1a Turma - Proc. RR 5.100/79, Rel. Min, Raymundo de Souza Moura publicado em audiência de 04.02.81 -
DJU de 06.02.81).

Matenha-se atualizado em todas as rotinas de DP e RH. Faça já a sua
assinatura semestral. Visite o nosso site. Fácil e rápido!
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