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1.  Notas introdutórias. 

 

1.1 Apresentação da proposta e metodologia da “Oficina de Peças 

Trabalhistas” 

 

Quando aceitamos o honroso convite do Instituto de Direito Contemporâneo 

para escrevermos esse material, o primeiro e principal motivo que nos empolgou foi a 

possibilidade de expor aspectos práticos do cotidiano de quem milita na advocacia 

trabalhista, principalmente em tempo de intensas alterações legislativas relacionadas ao 

Direito do Trabalho como um todo.  

 

Provavelmente, você já ouviu—e vivenciou—que teoria e prática são coisas 

distintas. A nossa proposta é compartilhar experiência a partir da perspectiva prática da 

teoria aplicada; dividir com você aquilo que entendemos propiciar a geração de um 

resultado mais efetivo daquilo que idealizamos no momento em que decidimos aceitar o 

patrocínio de uma determinada causa trabalhista; expor ideias por meio de uma linguagem 

direta, simples e que lhe faça desejar ler o próximo parágrafo, página ou peça. Esse é o 

nosso objetivo. 

 

Considerando essa finalidade, comentamos as peças processuais trabalhistas 

mais corriqueiramente utilizadas, no contexto do Direito Individual do Trabalho, a partir 

da perspectiva de quem as escreve com a intenção de ser compreendido e alcançar o 

respectivo leitor, seja ele o juiz, o cliente ou a parte contrária, em nome da urbanidade e 

boa-fé processual.  

 

Para cada peça, (i) indicamos o contexto normativo, com destaque às 

alterações introduzidas pela lei 13.467/2017, quando aplicável (ii) compilamos súmulas 

e orientações jurisprudenciais do TST e dos enunciados da II Jornada de Direito Material 

e Processual do Trabalho sobre o assunto, (iii) realizamos uma breve explicação do que 

entendemos dever ser exposto em cada tópico da respectiva peça, sempre com foco na 

objetividade, e (iv) incluímos uma minuta exemplificativa. No item 1.2 você pode ver o 

sumário com todas as peças que serão disponibilizadas. 

 



 

 

E por que a objetividade? Porque o Direito Processual do Trabalho foi 

desenhado para ser objetivo, célere e eficaz. Lembre-se: em regra, o jurisdicionado que 

ingressa com uma reclamação trabalhista o faz para postular verbas de caráter alimentar. 

Ou seja, o provimento jurisdicional acerca do bem jurídico pretendido não deve tardar. 

Nesse sentido, a objetividade depende diretamente da compreensão sobre as razões de 

existência do Direito do Trabalho. Aliás, também por isso, abordamos questões relevantes 

do Processo do Trabalho na atualidade, no tópico 1.3 abaixo, sem perder de vista a sua 

essência, pois entendemos que essa é uma forma de provocar a construção de 

conhecimento com base na realidade. 

 

Aliás, a objetividade é um desafio na elaboração de peças trabalhistas, 

principalmente ao considerarmos que, diferentemente do que ocorre com outros ramos 

do Direito, as ações costumam conter inúmeras causas de pedir e pedidos. O não 

atendimento desse requisito, em regra, provoca a falta de comunicação entre as partes e 

o juiz. Como consequência paradoxal, as peças com teses jurídicas que mais se 

assemelham a trabalhos acadêmicos, se afastando do diálogo com aquilo que está sendo 

efetivamente discutido no processo, tendem a produzir o mesmo resultado daquela que 

nada diz, qual seja, o de não gerar a oportunidade de ser efetivamente ouvido e lido. 

 

Infelizmente, você também vai se deparar com casos em que, apesar de um 

trabalho objetivo, claro e assertivo, o resultado notoriamente não estabelece conexão 

alguma com o postulado. Não desista! Nessa seara da prática processual trabalhista, a 

advocacia é a arte de lutar incansavelmente para ser ouvido e lido. 

 

Veja mais uma informação importante: a objetividade parte daquilo que você 

compreende ao analisar um determinado caso e, então, conseguir expor os motivos pelos 

quais seu cliente tem razão. Como cada caso é único, você deve evitar o “copia e cola” 

de trabalhos pretéritos. Isso distancia você da advocacia e da efetividade. 

 

Dessa forma, esse material deve servir de apoio, como um norte a seguir, 

porque dificilmente será reproduzido ipsis literis em determinada peça processual. A 

nossa pretensão é contribuir com a sua retórica jurídica, para que você se comunique 

melhor quando está escrevendo peças trabalhistas e alcance mais resultados positivos e 

benéficos aos seus clientes, atuando de forma mais objetiva e em menos tempo. 



Confira a seguir o sumário com as peças disponibilizadas e, em seguida, uma 

breve introdução sobre o Processo do Trabalho na atualidade. 

1.2 Sumário 

1. Introdução: O Processo do Trabalho na atualidade
2. Petição inicial
3. Contestação
4. Exceção de incompetência territorial
5. Embargos de declaração – Omissão, contradição ou obscuridade no julgado e
erro material
5.1 Embargos de declaração – Manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos do recurso 
5.2. Embargos de declaração em face de acórdão regional 
6. Recurso ordinário
6.1 Contrarrazões de recurso ordinário 
7. Agravo de instrumento de recurso ordinário
7.1 Contraminuta de agravo de instrumento de recurso ordinário 
8. Recurso de revista em fase de conhecimento
8.1 Contrarrazões de recurso de revista em fase de conhecimento 
9. Agravo de instrumento de recurso de revista
9.1 Contraminuta de agravo de instrumento em recurso de revista 
10. Impugnação à sentença de liquidação
11. Embargos à execução
12. Agravo de petição
12.1 Contraminuta de agravo de petição 
13. Recurso de revista em fase de execução
13.1 Contrarrazões de recurso de revista em fase de execução 
14. Tutela provisória em fase recursal
15. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
16. Correição parcial
17. Inquérito para apuração de falta grave

Bônus 1. Ação rescisória
Bônus 2. Reclamação
Bônus 3. Mandado de segurança



 

 

1.3  O Processo do Trabalho na atualidade 

 

Entendemos que o processo existe para conferir efetividade ao direito, como 

uma sequência de atos organizados com a finalidade de solucionar conflitos, no tempo 

mais breve possível. Por isso, o processo deve refletir a situação do direito material que 

lhe é subjacente. 

 

Dessa forma, antes de falar sobre as características do Processo do Trabalho, 

vamos tratar daquilo que entendemos ser o propósito do Direito do Trabalho. Como 

gênero, tem a função de organizar o sistema capitalista de produção, no tocante às 

condições de trabalho, em prol da manutenção da vida em sociedade. No campo 

individual, o Direito do Trabalho “busca concretizar os diversos princípios 

constitucionais humanísticos e sociais no mundo laborativo, inclusive o princípio da 

igualdade em sentido material”1, conforme ensinamentos de Maurício Godinho Delgado, 

um dos mais reconhecidos doutrinadores trabalhistas da atualidade, também Ministro do 

TST e professor. No plano coletivo, o Direito do Trabalho “busca regular as relações 

grupais entre trabalhadores e empregadores, especialmente por intermédio das 

organizações coletivas dos primeiros, de maneira a propiciar maior equilíbrio entre esses 

segmentos distintos do mundo trabalhista”2.  

 

Consideramos que o Direito do Trabalho existe na sociedade atual em 

decorrência de um pacto de sobrevivência do sistema capitalista de produção, o qual, em 

tese, deveria visar à viabilização da dignidade a toda pessoa envolvida em uma relação 

de trabalho.  

 

Colocada a nossa premissa sobre o Direito do Trabalho, vamos falar um 

pouco sobre o Processo do Trabalho, começando com o seu surgimento até chegarmos 

nos dias presentes. O Processo do Trabalho surgiu no Brasil primeiramente no âmbito 

administrativo e migrou para o âmbito judicial por meio do reconhecimento da Justiça do 

Trabalho como órgão do Poder Judiciário, em 1946. Isso significa que, quando da 

publicação da CLT, em 1º de maio de 1943, os conflitos trabalhistas eram resolvidos de 

																																																													
1 DELGADO, Mauricio Godinho. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 13.467/2017. 
Mauricio Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado. – São Paulo: LTr, 2017, p. 47. 
2 Obra cit., p. 48.	



 

 

forma administrativa, perante as Comissões Mistas de Conciliação e as Juntas de 

Conciliação e Julgamento. Nessa época, o Código de Processo Civil vigente era o de 

1939, o qual foi formulado com base nas premissas da oralidade. 

 

Diante dessas especificidades, o Processo do Trabalho privilegiou três 

características próprias no que tange ao procedimento, quais sejam:  

§ Efetividade ou instrumentalidade: significa que o processo deve ser o mais 

célere possível para solucionar o conflito trabalhista e garantir a observância 

das normas de direito material; 

§ Acesso à justiça: visa a permitir que o processo seja um instrumento 

acessível para as pessoas que vivem de seu trabalho por meio de uma relação 

empregatícia ou equiparada e envolve a retirada de obstáculos econômicos, 

procedimentais e organizacionais do processo, de modo a garantir que 

qualquer pessoa possa usufruir e pleitear o direito material que lhe fora 

direcionado; e  

§ Oralidade: sintetiza a ideia de simplicidade do processo, voltada a amparar 

a efetividade e o acesso à justiça e conferir unidade às características 

elementares. São princípios basilares da oralidade a primazia da fala, a 

imediatidade, a identidade física do juiz, a concentração dos atos em 

audiência, o destaque à solução conciliada e a irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias. 

 

Essas características conferem autonomia didática ao Processo do Trabalho3, 

motivo pelo qual entendemos que devem ser respeitadas quando da aplicação subsidiária 

do Processo Civil, consoante artigo 769, da CLT, bem como quando da aplicação das 

regras para cobrança de títulos executivos fiscais, na forma do artigo 889, da CLT. Nesse 

sentido, algumas questões apontadas como supostas lacunas do procedimento trabalhista 

são, em verdade, propositais, como reflexo da oralidade.  

 

																																																													
3 Há doutrinadores que elencam princípios peculiares do Processo do Trabalho, como o da proteção, 
finalidade social, busca da verdade real, indisponibilidade, conciliação, normatização coletiva, 
simplicidade das formas, celeridade, dentre outros. Porém, acreditamos que a melhor forma de 
individualizar o Processo do Trabalho se dá por meio do conhecimento das três características citadas. 
Assim, os princípios decorrem dessas características. 



 

 

Além disso, é importante notar que o Código de Processo Civil passou por 

duas grandes alterações, uma em 1973 e outra em 2015, o que acarretou diversas 

discussões sobre aplicação ao Processo do Trabalho. Por isso, há quem defenda que a 

regra do artigo 769, da CLT, deve ser vista como uma regra de proteção do Processo do 

Trabalho frente às mudanças do Processo Civil, de forma a impedir a aplicação 

indeterminada de disposições que comprometam as características basilares daquele e a 

permitir a aplicação específica do que se mostre consentâneo com seus princípios4.  

 

Como exemplo das primeiras, tem-se a previsão do artigo 916, do atual CPC, 

sobre a permissão de pagamento de 30% do débito, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, e parcelamento do restante em 6 parcelas. Apesar de o próprio artigo 916, 

§ 7º, prever a não aplicação dessa regra para o cumprimento de sentença, há decisões 

judiciais na seara trabalhista sobre o deferimento do pedido de parcelamento, em 

cumprimento de sentença, na forma deste artigo, em detrimento da existência de regra na 

CLT mais benéfica ao credor, no sentido de pagamento em 48 horas ou garantia da 

execução, sob pena de penhora, conforme artigo 880. Ou seja, entendemos não haver 

lacuna no Processo do Trabalho sobre esse aspecto, mas sim uma clara orientação, tanto 

do dispositivo celetista, quando do civilista, no sentido de garantir um cumprimento de 

sentença rápido. 

 

Sobre exemplo de dispositivos do CPC consentâneos com o Processo do 

Trabalho, tem-se as tutelas de urgência previstas nos artigos 300 a 311. Na prática 

processual trabalhista, diversas situações demandam urgência, tais como ações ajuizadas 

para recebimento de salários em atraso, reintegração por dispensa arbitrária, 

reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho, garantia ao exercício do 

direito de greve, dentre muitos outros casos. Como a CLT não possui dispositivos 

específicos voltados ao regramento de tutelas de urgência para atendimentos de situações 

desse tipo, entendemos haver lacuna sobre o assunto e ser possível a aplicação das regras 

do CPC.  

 

																																																													
4 A interpretação evolutiva do artigo 769, da CLT, desenvolveu os conceitos de lacuna normativa, 
ontológica, axiológica e de completude. Para estudo aprofundado desse tema, recomendamos a leitura de 
Carlos Henrique Bezerra Leite. 



 

 

O fato é que o Processo do Trabalho dialoga com, mas não é submisso ao 

Processo Civil—assim como às regras da execução da dívida ativa da Fazenda Pública— 

pois, como é direcionado à efetividade de um direito material específico, o diálogo entre 

as regras processuais não pode deturpar a sua essência. 

 

Contudo, pensamos que as regras processuais vigentes com a lei 13.467/2017, 

também chamada de “Reforma Trabalhista”, podem comprometer a essência e a própria 

razão de existir do Processo do Trabalho, diante das significativas alterações pretendidas. 

Por isso, consideramos importante ressaltar o processo de formação de referida lei. Em 

nome do diálogo, essa perspectiva auxilia a compreensão dos enunciados aprovados na 

II Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, realizada em Brasília, nos dias 

9 e 10 de outubro de 2017. 

 

A Reforma Trabalhista originou-se de um projeto de lei apresentado pelo 

Poder Executivo, em dezembro de 2016, no qual se propunha a modificação de 7 artigos 

da CLT, e, em quatro meses, se transformou em um projeto com alteração de mais de 200 

dispositivos, dentre parágrafos e artigos. O texto do projeto de lei não sofreu alteração no 

Senado Federal, apesar das 864 emendas apresentadas. Assim, foi aprovado pelo Senado 

no dia 11 de julho de 2017 e, dois dias depois, foi sancionado pelo Poder Executivo. Para 

fins de comparação, o Código Civil, em vigor desde 2002, tramitou por 27 anos no 

Congresso Nacional e o Código de Processo Civil, de 2015, tramitou por 5 anos.  

 

Devemos considerar esse histórico legislativo para entender os fundamentos 

dos enunciados 2, 3, 4 e 6, aprovados na II Jornada de Direito Material e Processual do 

Trabalho, abaixo transcritos: 

 

2. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI 13.467/2017. Os juízes do 
trabalho, à maneira de todos os demais magistrados, em todos os ramos do judiciário, 
devem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, o que importa no exercício 
do controle difuso de constitucionalidade e no controle de convencionalidade das 
leis, bem como no uso de todos os métodos de interpretação/aplicação disponíveis. 
Nessa medida: i. Reputa-se autoritária e antirrepublicana toda ação política, 
midiática, administrativa ou correicional que pretender imputar ao juiz do trabalho 
o "dever" de interpretar a lei 13.467/2017 de modo exclusivamente 
literal/gramatical; ii. A interpretação judicial é atividade que tem por escopo o 
desvelamento do sentido e do alcance da lei trabalhista. É função primordial do 
Poder Judiciário Trabalhista julgar as relações de trabalho e dizer o direito no caso 
concreto, observando o objetivo da República Federativa do Brasil de construir uma 



 

 

sociedade mais justa e igualitária. Exegese dos artigos 1º, 2º, 3º, 5º, inciso XXXV, 
60 e 93, IX e 114 da CRFB; III. Inconstitucionalidade do § 2º e do § 3º do artigo 8º 
da CLT e do artigo 611-A, §1º, da CLT. Será inconstitucional qualquer norma que 
colime restringir a função judicial de interpretação da lei ou imunizar o conteúdo dos 
acordos e convenções coletivas de trabalho da apreciação da Justiça do Trabalho, 
inclusive quanto à sua constitucionalidade, convencionalidade, legalidade e 
conformidade com a ordem pública social. Não se admite qualquer interpretação que 
possa elidir a garantia da inafastabilidade da jurisdição, ademais, por ofensa ao 
disposto no art. 114, I, da CF/88 e por incompatibilidade com os princípios da 
separação dos poderes, do acesso à justiça e da independência funcional. 

3. FONTES DO DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO 
NA LEI 13.467/2017. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. A teoria do 
diálogo das fontes é aplicável à interpretação da nova legislação trabalhista. 

4. FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E HERMENÊUTICA DO DIREITO DO 
TRABALHO. LEI 13.467/2017. A lei 13.467/2017, da reforma trabalhista, não 
afetou os fundamentos do direito do trabalho positivados na CLT (art. 8º), bem como 
os princípios da proteção (títulos II a IV), da primazia da realidade (arts. 3º e 442), 
da irrenunciabilidade (arts. 9º e 468), da norma mais favorável, da imodificabilidade 
contratual em prejuízo do trabalhador (art. 468), da supremacia do crédito trabalhista 
(arts. 100 da CF e 186 do CTN) e dos poderes inquisitórios do juiz do trabalho (art. 
765), dentre outros, cuja observância é requisito para a validade da norma jurídica 
trabalhista. 

6. ILEGITIMIDADE DA LEI 13.467/2017. A lei 13.467/2017 é ilegítima, nos 
sentidos formal e material. 

  

No que tange à sistematização do Ordenamento Jurídico, lembramos que 

Mauricio Godinho Delgado destaca a importância de se resgatar os parâmetros 

hermenêuticos fundamentais para interpretação das regras da Reforma Trabalhista, tendo 

em vista o padrão constitucional vigorante no país e as normas internacionais ratificadas, 

com destaque para as da OIT e ONU5. Para tanto, os três métodos científicos de 

interpretação a serem utilizados são os seguintes:  

§ Método lógico-racional: propõe a compreensão da norma a partir do seu 

significado e coerência, utilizando os instrumentos da lógica formal para 

obtenção de um resultado racional para a norma que se quer compreender; 

§ Método sistemático: insere a norma jurídica estudada em ligação com o 

sistema jurídico a que se refere, com base na premissa de que Direito se define 

como um conjunto sistemático de princípios e normas jurídicas que regulam 

relações interindividuais e sociais; e 

§ Método teleológico: acentua as duas formas de intepretação científicas acima 

ao determinar que o intérprete sempre tenha em mente os fins sociais 

																																																													
5 Obra cit., p. 86 a 98. 



 

 

objetivados pela norma, de modo a evitar resultado interpretativo que 

dificulte ou inviabilize a concretização desses fins sociais. 

 

Entendemos pela importância do uso em conjunto desses três métodos, na 

medida em que eles constituem etapas conjugadas para a interpretação racional, coerente, 

harmônica, sistematizada e finalística da norma jurídica, na seara trabalhista. O próprio 

artigo 8º, caput, da CLT, prevê a necessidade de se interpretar “sempre de maneira que 

nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público”.  

 

Dessa forma, conjugamos com a ideia de que os referidos métodos de 

interpretação possuem potencial para solucionar boa parte dos desafios trazidos pela 

Reforma Trabalhista. Para esse propósito, acreditamos que a advocacia tem papel 

fundamental para contribuir com a preservação e o desenvolvimento do Processo do 

Trabalho, do Direito do Trabalho e da própria Justiça do Trabalho.  

 

Esperamos que você tenha gostado do que leu até agora e que confirme 

termos alcançado a nossa proposta. Desejamos um excelente trabalho a você!   

 

Adriana R. Strabelli e André Luiz Ferreira Alves 

 

 





2. Petição Inicial

Contexto normativo: 

CLT 

Redação dada pela lei 13.467/2017 Redação anterior à lei 13.467/2017 

Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou 
verbal. 

§ 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter
a designação do juízo, a qualificação das
partes, a breve exposição dos fatos de que
resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser
certo, determinado e com indicação de seu
valor, a data e a assinatura do reclamante ou
de seu representante.

§ 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a
termo, em duas vias datadas e assinadas pelo
escrivão ou secretário, observado, no que
couber, o disposto no § 1o deste artigo.

§ 3o Os pedidos que não atendam ao
disposto no § 1o deste artigo serão julgados
extintos sem resolução do mérito.

Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou 
verbal. 

§ 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter
a designação do Presidente da Junta, ou do
juiz de direito a quem for dirigida, a
qualificação do reclamante e do reclamado,
uma breve exposição dos fatos de que resulte
o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do
reclamante ou de seu representante.

§ 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a
termo, em 2 (duas) vias datadas e assinadas
pelo escrivão ou secretário, observado, no que
couber, o disposto no parágrafo anterior.

Art. 844. (...) 

§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante,
este será condenado ao pagamento das
custas calculadas na forma do art. 789
desta Consolidação, ainda que beneficiário
da justiça gratuita, salvo se comprovar, no
prazo de quinze dias, que a ausência
ocorreu por motivo legalmente justificável.

§ 3º O pagamento das custas a que se refere
o § 2º é condição para a propositura de
nova demanda.

Sem correspondente 

Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST 
Súmula 263. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA 
DEFICIENTE  (nova redação em decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT 
divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 
Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o indeferimento 
da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura 
da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir 
a irregularidade em 15 (quinze) dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou 
completado, a parte não o fizer (art. 321 do CPC de 2015). 

Enunciados da II Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho 

2



 

 

103. ACESSO À JUSTIÇA. ART, 844, § 2º E § 3º, DA CLT. 
INCONSTITUCIONALIDADE. Viola o princípio de acesso à justiça a exigência de 
cobrança de custas de processo arquivado como pressuposto de novo ajuizamento. O princípio 
do acesso à justiça é uma das razões da própria existência da justiça do trabalho, o que impede 
a aplicação dessas regras, inclusive sob pena de esvaziar o conceito de gratuidade da justiça. 
 
105. SENTENÇA SEM EXAME DE MÉRITO. DIREITO AUTORAL À EMENDA. 
CLT, ART. 840, § 3º. Sentença sem exame do mérito. Necessidade de oportunizar a emenda. 
A exordial que não atende integralmente os requisitos legais deve ensejar oportunidade para 
emenda e não imediata sentença sem exame do mérito, sob pena de obstar o direito do autor à 
integral análise do mérito (CPC, arts. 4º, 6º, 317, 319 e 321; TST, súmula 263) 
 
106. LIMITE TEMPORAL PARA O AUTOR DESISTIR DA AÇÃO SEM O 
CONSENTIMENTO DO RÉU. CLT, art. 841, § 3º. Desistência da ação. Necessidade de 
consentimento do réu. Limite temporal. A CLT estabelece que o momento processual próprio 
para o demandando "oferecer a contestação" é na audiência, depois de proposta a conciliação. 
por isso, ainda que a parte demandada envie/protocole a contestação antes da fase processual 
prevista em lei, não há razão para a anuência pelo réu de desistência da ação enquanto não 
atingido tal momento processual. 

 

Modelo 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA __ VARA DO 
TRABALHO DE ____________. 

	

 

 

 
RECLAMANTE, nacionalidade, estado civil, 

profissão, filho de ____, nascido em ___, portador do RG n. ___ e da CTPS 
n. ___, série ___, inscrito no CPF/MF sob o n. ___, residente e domiciliado 
em ___, por sua advogada infra assinada, com em ___, vem, 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência ajuizar a presente 

 
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

	
pelo rito ordinário, em face de ___ inscrita no CNPJ sob o n. ___, sediada 
em ___, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 
 

I. QUESTÃO PRELIMINAR: APLICAÇÃO DA LEI 13.467/2017 
 

No caso de reclamação trabalhista que trate de relação empregatícia iniciada e/ou encerrada 
antes da vigência da lei 13.467/2017, recomendamos inserir um tópico para abordar a não 
aplicação da referida lei ao direito material em discussão. Sugerimos o seguinte: 
 

Considerando que a relação empregatícia ora tratada se deu antes da 
vigência da lei 13.467/2017, não se há falar na aplicação das disposições 
da referida lei ao direito material em discussão, por força do direito 
adquirido e do ato jurídico perfeito (ex vi do art. 5º, XXXVI, CR e 6º, 
LINDB). 
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Para as questões de direito processual ou de natureza híbrida, como os honorários advocatícios, 
alteradas pela lei 13.467/2017, sugere-se abordagem em tópico específico, como demonstrado 
a seguir. 
 

II. CAUSA DE PEDIR  
 
A reclamação trabalhista tem início com a petição inicial, a locomotiva do processo. Por isso, 
a petição inicial deve ser elaborada de acordo com o caso específico, considerando as 
peculiaridades do conflito, as provas existentes e a estratégia jurídica adequada. 
Para essa finalidade, é muito importante conversar com o cliente, entender o conflito existente, 
esclarecer qualquer ponto obscuro, solicitar provas e informar o cliente sobre os eventuais 
riscos de sua pretensão. Vale lembrar que o advogado é indispensável à administração da 
Justiça e é o primeiro juiz do caso.  
Relembramos alguns dos deveres do advogado em relação ao aconselhamento do cliente e 
ajuizamento de processo judicial, previstos no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da 
OAB:  

(i) preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando 
pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;  

(ii) atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, 
dignidade e boa-fé;  

(iii) empenhar-se, permanentemente, em seu perfeiçoamento pessoal e profissional;  
(iv) contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;  
(v) estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a 

instauração de litígios; e  
(vi) aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial. 

 
Superada a fase inicial de identificação do conflito, análise dos documentos e definição da 
estratégia jurídica mais adequada à solução do caso, vamos falar sobre a forma de expor os 
fatos e os pedidos na petição inicial.  
Exponha apenas os fatos relevantes ao deslinde do conflito, de forma clara e objetiva, 
considerando as provas documentais existentes e as provas que poderão ser produzidas durante 
a instrução, sobretudo por meio de testemunha e perícia.  
Recomendamos transcrever doutrina na petição inicial apenas se o caso envolver um tema 
controvertido. No caso de jurisprudência, vale indicar decisões judiciais sobre casos similares, 
desde que a matérias não esteja consolidada.  
Considerando a nova redação do artigo 840, da CLT, que exige pedido certo, determinado e 
com indicação de valor, recomendamos indicar especificamente as verbas trabalhistas 
pleiteadas, inclusive período e valor envolvido. Contudo, destacamos que indicação de valor é 
diferente de liquidação. Por óbvio, os valores indicados na petição inicial são calculados com 
base nas informações e documentos disponíveis pelo reclamante, sendo que, muitas vezes, o 
advogado não possui todos os dados necessários para apuração exata da quantia devida, por 
depender de documentos e informações que estão com a parte contrária. Para ilustrar, veja um 
exemplo:  
 

RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E DIREITOS 
DECORRENTES 
 
O reclamante foi contratado pela reclamada em 1/2/2015 para exercer as 
atividades de porteiro. Contudo, a relação empregatícia foi formalmente 
reconhecida e anotada na CTPS apenas em 1/10/2016. Foi dispensado sem 
justa causa e trabalhou até 1/10/2017, conforme TRCT. 
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Desde 1/2/2015, a relação jurídica entre reclamante e reclamada foi 
pessoal, remunerada, não eventual e subordinada, assim como aquela que 
se desenvolveu após 1/10/2016, quando se reconheceu o vínculo.  
 
Destaca-se que os extratos bancários do autor comprovam o recebimento 
mensal de salário de R$ 2.000,00 desde fevereiro de 2015, conforme 
comprovante de depósito feito em 5/3/2015. 
 
Por essa razão, requer-se a declaração da relação empregatícia entre o 
reclamante e a reclamada desde 1/2/2015 até 30/9/2016, com salário fixo 
mensal de R$ 2.000,00. Requer-se também a condenação da reclamada 
para proceder à anotação dessa relação empregatícia na CTPS do 
reclamante, com imposição de multa diária de R$ 100,00 em caso de atraso, 
a ser revertida ao autor. 
 
Consequentemente, diante da declaração da relação de emprego, requer-se 
o pagamento das verbas trabalhistas devidas durante o respectivo período 
da prestação de serviços, sem prejuízo dos juros e correção monetária até a 
data do efetivo recebimento, quais sejam:  
§ férias vencidas + 1/3 do período aquisitivo integral de 1/2/2015 a 
31/1/2016 no valor de R$ 5.332,00 
§ férias vencidas + 1/3 do período aquisitivo de 1/2/2016 a 30/9/2016 
(7/12) no valor de R$ 2.721.83; 
§ 13º salário proporcional de 2015 (11/12) no valor de R$ 1.833,33; 
§ 13º salário proporcional de 2016 (9/12) no valor de R$ 1.500,00; 
§ recolhimentos a título de FGTS sobre os salários e as verbas 
trabalhistas acima indicadas, no valor de R$ 4.164,30; 
§ multa de 40% sobre os depósitos do FGTS acima pleiteados, no valor 
de R$ 1.665,72; 
§ aviso-prévio proporcional ao tempo trabalhado: acréscimo de 6 dias de 
aviso prévio proporcional além daquele pago quando da rescisão do 
contrato, no valor de R$ 400,00. 

 
Nos exemplos acima, há a exposição da causa de pedir e, logo em seguida, do pedido. Você 
pode optar por inserir o pedido apenas no tópico final. 
 

III. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
 

Considerando a inserção do artigo 791-A, na CLT, por meio da lei 13.467/2017, entendemos 
haver fundamento para pedido de declaração de inconstitucionalidade de parte da nova regra e 
de interpretação lógico-racional, sistemática e teológica de outra parte. Veja um exemplo: 
 

Incidentalmente, requer-se a declaração de inconstitucionalidade do § 4º do 
art. 791-A, da CLT, introduzidos pela lei 13.467/17, tendo em vista a direta 
violação à garantia fundamental da gratuidade judiciária, prevista no artigo 
5º, LXXIV, da CR e, consequentemente, do amplo acesso à justiça, previsto 
no inciso XXXV do artigo citado.  
Frisa-se que a possibilidade de compensação do crédito trabalhista e a 
suspensão de exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, 
previstas no parágrafo questionado, são mais restritivas do que o 
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regramento existente sobre gratuidade da justiça no CPC, consoante artigo 
98, §1º, VI.  
Assim, por meio da interpretação sistemática do regramento da gratuidade 
judiciária, atrelado à importância da garantia do amplo acesso à justiça, 
requer-se a declaração de inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A, da 
CLT. 
Ainda, com base no princípio da sucumbência atípica*, requer-se a 
condenação da reclamada ao pagamento de honorários de sucumbência de 
15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, nos termos do 
art. 791-A, caput, da CLT.  

 
*O princípio da sucumbência atípica tem sido citado em acórdãos do TRT da 2ª Região. 
Transcrevemos abaixo um acórdão exemplificativo para maior compreensão do assunto: 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO 
TRABALHO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA ATÍPICA, 
MITIGADA OU CREDITÍCIA ACOLHIDA PELA LEI 
13.467/17. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA (LEIS 5584/70 E 
1060/50), SISTEMÁTICA E GRAMATICAL DO ARTIGO 791-
A, DA CLT. 1. O Código de Processo Civil, no que se refere ao tema 
"honorários advocatícios", adotou o "Princípio da Causalidade 
Ampla", como gênero, sendo o "Princípio da Sucumbência" como 
uma de suas espécies. Portanto, são devidos os "honorários 
advocatícios", no Processo Civil, pelo vencido em favor do 
advogado do vencedor, nas hipóteses de "sucumbência típica, total 
ou parcial" (art. 85, CPC); bem como nos casos de desistência, 
renúncia, reconhecimento do pedido, extinção sem mérito e, nas 
Instancias Recursais (arts. 85 usque90 CPC). 

2. Ao revés, no Processo do Trabalho, historicamente, à vista dos 
Princípios da Hipossuficiência e do "jus postulandi", os "honorários 
advocatícios" sempre foram devidos, pela reclamada e, em favor do 
Sindicato da categoria profissional do reclamante nas hipóteses de 
Justiça Gratuita (Lei 1.060/50) e Assistência Judiciária Sindical (Lei 
5.584/70), consoante retratado na jurisprudência consolidada nas 
Sumulas 219 e 329 do TST: "219 - Honorários advocatícios. 
Cabimento. I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento 
de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da 
sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida 
por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de 
salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em 
situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do 
próprio sustento ou da respectiva família (art.14, § 1º, da Lei nº 
5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I). II - É cabível a condenação 
ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no 
processo trabalhista. III - São devidos os honorários advocatícios nas 
causas em que o ente sindical figure como substituto processual e 
nas lides que não derivem da relação de emprego. IV - Na ação 
rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a 
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da 
sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo Civil 
(arts. 85, 86, 87 e 90). V - Em caso de assistência judiciária sindical 
ou de substituição processual sindical, excetuados os processos em 
que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são 
devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre 
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o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 
2015, art. 85, § 2º). VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for 
parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários 
advocatícios contemplados no Código de Processo Civil.". "329 - 
Honorários advocatícios. Art. 133 da CF/1988 (Res. 21/1993, DJ 
21.12.1993). Mesmo após a promulgação da CF/1988, permanece 
válido o entendimento consubstanciado na Súmula nº 219 do 
Tribunal Superior do Trabalho." 

3. A Lei 13.467/17 não acolheu o Princípio da Causalidade Ampla, 
mas somente o Princípio da Sucumbência que nesta Justiça pode ser 
retratada como "Sucumbência Estrita, Atípica, Mitigada, ou 
Creditícia". Com efeito, o caput do artigo 791-A, da CLT, estatui 
que: "Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos 
honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco 
por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que 
resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, 
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa" 

4. Deste modo, o fato gerador dos honorários advocatícios na Justiça 
do Trabalho, se dá nas hipóteses em que houver condenação, e incide 
sobre o valor liquidado da sentença ou o proveito econômico obtido. 

5.Conclui-se, pois, que : (a) os honorários advocatícios, na Justiça 
do Trabalho, não decorrem do princípio da causalidade e tampouco 
da mera sucumbência, mas limita-se às sentenças condenatórias que 
resultem a existência de crédito em favor da parte vencedora ou, 
obrigação de outra natureza de que resulte um proveito econômico 
mensurável ou estimado pelo valor da causa; (b) não são devidos os 
honorários advocatícios, na Justiça do Trabalho, nas hipóteses de 
improcedência, desistência, renúncia, extinção sem mérito e 
arquivamento da ação. Inteligência literal do artigo 791-A, CLT, 
combinado com a interpretação histórica e sistemática com os 
artigos 14 e 16 da Lei 5584/70 e 11 da Lei 1060/50, tendo em conta 
que não se aplicam de forma subsidiária ou supletiva, as regras sobre 
honorários advocatícios do CPC, diante da regulamentação própria 
e da incompatibilidade normativa e principiológica com o processo 
do trabalho. 

6.Do exposto, a imposição de honorários advocatícios no processo 
do trabalho se distancia da sucumbência típica do processo civil e 
assume feições de efetiva sucumbência creditícia, o que permite 
defini-la, no sistema processual brasileiro, como sucumbência 
atípica. Ressalte-se que a fixação do fato gerador dos honorários 
advocatícios como sendo o crédito e não a sucumbência meramente 
causal não é nova do processo do trabalho. No sistema anterior à 
reforma promovida pela Lei 13.467/17, os honorários advocatícios 
eram aplicados na forma da Lei 5584/70 que prevê: "Art 16. Os 
honorários do advogado pagos pelo vencido reverterão em favor do 
Sindicato assistente." De outro lado, norma determinava que: "Art 
14. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a 
Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato 
da categoria profissional a que pertencer o trabalhador." 

7.Do cotejo dos artigos 16 e 14, da Lei 5584/70, havia a aplicação, 
no processo do trabalho, dos honorários advocatícios, apenas à 
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entidade sindical, sendo fixado seu valor na forma do parágrafo 1º, 
do artigo 11, da Lei 1060/50 que fixava: "Os honorários de 
advogados e peritos, as custas do processo, as taxas e selos 
judiciários serão pagos pelo vencido, quando o beneficiário de 
assistência for vencedor na causa. § 1º. Os honorários do advogado 
serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 15% (quinze por cento) 
sobre o líquido apurado na execução da sentença." 

8.Conclui-se, portanto, que o legislador, através da Lei 13.467/17, 
em momento algum pretendeu alterar o princípio que enseja a 
aplicação dos honorários advocatícios no processo do trabalho e 
sempre o distanciou do processo civil. Ao contrário, manteve o 
tradicional modelo que condiciona sua incidência ao fato de ser a 
parte credora de determinado valor reconhecido judicialmente. 

9. Assim, a alteração legislativa foi meramente subjetiva, consistente 
apenas na colmatação do sistema, diante da revogação da Lei 
1060/50 e na ampliação do beneficiário dos honorários, que deixou 
de ser apenas o sindicato da categoria profissional e agora pode ser 
aplicado ao advogado particular do autor da ação (seja ele 
empregado ou empregador) ou do reconvinte, quando apurado em 
execução, crédito a seu favor, salvo a decisão meramente 
declaratória ou de impossível aferição de valor ou proveito 
econômico, quando a sua base de cálculo será o valor da causa. 

(TRT 2ª Região, Processo n. 1002488-46.2017.5.02.0611, 4ª Turma, 
Relatora Desembargadora Ivani Contini Bramante, publicado em 
4/9/2018) 

 
IV. HONORÁRIOS PERICIAIS 

 
Considerando a nova redação do artigo 790-B, na CLT, por meio da lei 13.467/2017, 
entendemos haver fundamento para pedido de declaração de inconstitucionalidade das novas 
regras. Veja uma sugestão: 
 

Incidentalmente, requer-se a declaração de inconstitucionalidade do artigo 
790-B, caput, da CLT, no que tange à expressão “ainda que beneficiária da 
justiça gratuita”, bem como do § 4º, por violação direta à garantia 
fundamental da gratuidade judiciária, prevista no artigo 5º, LXXIV, da CR 
e, consequentemente, do amplo acesso à justiça, previsto no inciso XXXV 
do artigo citado.  
 
Frisa-se que a possibilidade de utilização de crédito trabalhista para 
suportar essa despesa é mais restritivas do que o regramento existente sobre 
gratuidade da justiça no CPC, consoante artigo 98, §1º, VI.  
 
Assim, por meio da interpretação lógico-racional, sistemática e teleológica 
do regramento da gratuidade judiciária, atrelado à importância da garantia 
do amplo acesso à justiça, requer-se a declaração de inconstitucionalidade 
da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, contida no caput, 
bem como do § 4º do artigo 790-B, da CLT. 
 
Dessa forma, caso o reclamante seja sucumbente no objeto da perícia, tendo 
em vista fazer jus ao benefício da justiça gratuita, a União deve responder 
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pelo pagamento dos honorários periciais, nos termos da Resolução CSJT 
66/2010, art. 2º. No mesmo sentido é o enunciado 101, item I, da II Jornada 
de Direito Material e Processual do Trabalho, in verbis:  
 

I - HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 66/2010 - 
CSJT. É compatível com a nova sistemática da CLT a antecipação 
de honorários periciais, nos termos do art. 2º, §2º, da Resolução 
CSJT 66/2010 ou de norma superveniente, permitindo que o perito 
seja remunerado com recursos próprios da União, ainda na fase 
instrutória do processo.  Após o trânsito em julgado da decisão, 
sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, a União pagará o valor 
remanescente ao perito, devidamente atualizado, nos termos do art. 
5º, parágrafo único, da Resolução 66/2010, sendo aplicáveis apenas 
as normas dos Tribunais Regionais que apresentem condição mais 
favorável à efetividade do processo.  

 

V. JUSTIÇA GRATUITA 
 

Considerando a nova redação do artigo 790, da CLT, sobre o benefício da justiça gratuita, 
entendemos haver fundamento para pedido de declaração de inconstitucionalidade das novas 
regras. Veja um exemplo: 
 

Incidentalmente, requer-se a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 3º 
e 4º do art. 790, da CLT, introduzidos pela lei 13.467/17, por se tratar de 
previsões que atentam aos artigos 5º,XXXV e LXXIV, §§ 1º e 2º. Isso 
porque, a redação anterior do §3º do referido artigo possibilitava a 
concessão do benefício da justiça gratuita também de ofício, pelo juiz, e 
admitia expressamente a declaração de hipossuficiência, tratando-se de 
norma mais benéfica às garantias de amplo acesso ao Judiciário e de 
gratuidade da justiça. 
 
Assim, em razão de não ter condições financeiras de arcar com os custos 
do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme 
declaração juntada* (doc. __), requer-se a concessão dos benefícios da 
justiça gratuita ao reclamante, nos termos do artigo 790, § 3º, da CLT, 
conforme redação anterior à lei 13.467/2017, qual seja: 
 

É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos 
tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a 
requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, 
inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que 
perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, 
ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições 
de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento 
próprio ou de sua família.    

 
Subsidiariamente, caso se entenda aplicável os §§ 3º e 4º do art. 790, da 
CLT, introduzidos pela lei 13.467/17, destaca-se que o reclamante não 
possui recursos para pagar as custas e emolumentos do processo, uma vez 
que está desempregado, conforme comprova o sua CTPS juntada aos autos, 
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motivo pelo qual faz jus e requer a concessão dos benefícios da justiça 
gratuita. 

 
*Sobre a declaração de hipossuficiência, destacamos o atual entendimento do TST no sentido 
de a declaração de hipossuficiência feita por advogado depender de procuração com poderes 
específicos para esse fim, advindo do cancelamento da OJ 304 da SDI-I e da edição da súmula 
463, do TST (a mais recente súmula editada), abaixo transcrita: 

 
Súmula 463. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 
da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 
219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - 
DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017 
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária 
gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica 
firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração 
com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015); 
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária 
a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas 
do processo. 
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VI. CORREÇÃO MONETÁRIA 
 

Diante da atual controvérsia sobre o índice de correção monetária a ser aplicado para 
atualização do crédito trabalhista, sobretudo diante da previsão de aplicação da TR, inserida no 
artigo 879, §7º, da CLT, entendemos relevante discutir sobre o índice de correção monetária a 
ser utilizado para atualização do crédito trabalhista desde a petição inicial. Veja abaixo uma 
sugestão: 
 

Requer-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos 
créditos a serem deferidos ao reclamante, diante da declaração de 
inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 39, caput, da lei 
8.177/91, na parte que determinada a utilização da TR para fins de 
atualização monetária, pelo Pleno do TST, no processo AgrInc-479-
60.2011.5.04.0231.  
 
Destaca-se que o entendimento do colendo TST se deu à luz da decisão do 
excelso STF, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade n. 4.357, 
4.372, 4.400 e 4.425, que declarou a inconstitucionalidade da utilização da 
TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à fazenda 
Pública relativa ao período da inscrição do crédito em precatório e o efetivo 
pagamento e determinou a aplicação do IPCA-E.  
 
Em razão disso, a previsão do §7º, do artigo 879, da CLT, busca revigorar 
o previsto no artigo 39, caput, da lei 8.177/91, motivo pelo qual deve ser 
interpretada em conformidade com o já decidido pelo excelso STF a 
respeito da TR, nas ADI acima citadas, no sentido de se tratar de índice que 
não reflete a perda patrimonial acumulada e, por consequência, representar 
uma ofensa direta ao direito de propriedade.  
 
Por tudo isso, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade do artigo 
879, §7º, da CLT, introduzido pela lei 13.467/2017, e a determinação de 
adoção do IPCA-E como índice de correção do crédito trabalhista. 

 
 

VII. PEDIDOS 
 

Diante da exigência de indicação do valor de cada pedido, recomenda-se elaborar o rol de 
pedidos de forma organizada e clara. A seguir, uma sugestão: 
 

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, pleiteia-se a condenação da 
reclamada nos seguintes títulos: 

 

 Pedido Valor (R$) 

1 

Declaração da relação empregatícia entre 
reclamante e 1ª ré desde 1/2/2015 até 
30/9/2016, com salário inicial de R$ 
2.000,00, e anotação na CTPS, sob pena de 
multa diária de R$ 100,00, a ser revertida 
ao autor 

Não aplicável 

2 Verbas trabalhistas do período sem registro: 

A Férias vencidas + 1/3 do período aquisitivo 
integral de 1/2/2015 a 31/1/2016 

5.332,00 

B Férias vencidas + 1/3 do período aquisitivo 
de 1/2/2016 a 30/9/2016 (7/12) 

2.721,83 
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Todos os valores indicados acima foram calculados por meio de 
amostragem, tendo em vista que o reclamante não possui todos os 
documentos e informações necessárias, desde já, para apuração exata da 
quantia devida. Assim, ressalva-se o direito à alteração e majoração dos 
valores, no momento processual adequado, qual seja, na liquidação, 
inclusive quanto à correção monetária e juros devidos até a data do efetivo 
recebimento pelo reclamante. 

 

VIII. REQUERIMENTOS FINAIS E CONCLUSÃO 
 
Nos requerimentos finais, é importante declarar a autenticidade dos documentos juntados com 
a exordial, requerer o endereçamento das publicações para um advogado específico, se for o 
caso, indicar o valor da causa, dentre outros.  
O valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos pedidos com expressão monetária. 
No caso de uma reclamação trabalhista com pedido sem conteúdo patrimonial, como no caso 
de declaração de vínculo empregatício ou de obrigação de não fazer, recomendamos indicar 
um valor para fins de alçada e posterior recolhimento de custas, consoante artigo 789, III, da 
CLT. Para ilustrar, veja a sugestão: 
 

Requer-se a expedição de citação para a reclamada, para que, querendo, 
compareça à audiência a ser designada e ofereça defesa, sob pena dos 
efeitos da revelia e consequente confissão quanto à matéria de fato. 
 
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito 
admitidos.  
 
Declara-se a autenticidade dos documentos juntados, correspondentes fiéis 
aos originais, conforme artigo 830, da CLT. 
 

C 13º salário proporcional de 2015 (11/12) 1.833,33 

D 13º salário proporcional de 2016 (9/12) 1.500,00 

E Recolhimentos a título de FGTS 4.164,30 

F Multa de 40% sobre os depósitos do FGTS 1.665,72 

G 
Aviso prévio proporcional ao tempo 
trabalhado (6 dias) 

400,00 

3 
2 horas extras por dia referente a todo o 
período de vínculo empregatício 

18.327,27 

4 
Reflexos das horas extras nas verbas 
trabalhistas, observados os parâmetros da 
fundamentação 

6.048,00 

5 Honorários advocatícios 
Incomensurável 

no momento 

6 Concessão dos benefícios da justiça 
gratuita  

Não aplicável 

7 Recolhimentos fiscais e previdenciários, 
na forma da lei 

Incomensurável 
no momento 

8 Juros e correção monetária, na forma da lei 
Incomensurável 

no momento 
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Requer-se sejam todas as notificações e intimações realizadas 
exclusivamente em nome da advogada que subscreve a Inicial, com 
escritório localizado na ___, sob pena de nulidade. 
 
Atribui-se à causa o valor de R$ ___. 
 
Requer-se, por fim, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos ora 
consignados. 
 

Termos em que, 
pede deferimento. 

 
[Local], [data]. 

 
[Advogado] 
OAB n. ___ 
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