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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA   VARA DO 

TRABALHO DE BRASÍLIA/DF (em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 

 

 

 

 

 

 
QUALIFICAÇÃO DO RECLAMANTE (nome em caixa alta e negrito) (informar 

a data de nascimento, nome da mãe; n° da CI, do CPF, CTPS, PIS ou PASEP ou NIT; o correto 

endereço, o CEP e os telefones para contatos; o endereço eletrônico do/a reclamante; através de seus 

advogados/defensores do Núcleo de Prática Jurídica do UDF, vem, à presença de V. Exa., com fulcro 

nos artigos ... (a fundamentação legal do propositura da ação e rito do processo), ajuizar 

 
NOME DA AÇÃO (em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

(Rito – Ordinário ou Sumaríssimo) 

 
QUALIFICAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S) (nome em caixa alta e negrito) (informar o CNPJ 

ou CPF e outros; o correto endereço, o CEP, telefone e endereço eletrônico) 

 

 

 
I – TÓPICOS INICIAIS (em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 
(todos os subtítulos em caixa alta e itálico, tamanho 12) 

II.I – PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (art. 1.048 do CPC) 

I.II – RITO OU CONVERSÃO DO RITO (somente em virtude de eventual citação por edital, 

caso o rito previsto seja o sumaríssimo) 

I.III - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA (art. 98 do CPC) 
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II - DOS FATOS E DO DIREITO (em caixa alta e negrito, tamanho 13) (Informar 

os fatos, fundamentando com a legislação em vigor e/ou jurisprudência) 

OBS. Começar o parágrafo descrevendo primeiro o FATO e depois o DIREITO. 

Fazer a redação do parágrafo das verbas pleiteadas, imputando a culpa no empregador pelo não 

pagamento das verbas. 

 
(todos os subtítulos em caixa alta e itálico, tamanho 12) 

II.I - ADMISSÃO/ FUNÇÃO/ DISPENSA 

II.II – RECONHECIMENTO DE VÍNCULO (se houver período não registrado na CTPS) 

II.III - ANOTAÇÃO NA CTPS 

II.IV - REMUNERAÇÃO 

II.V - DIFERENÇA SALARIAL (se houver) 

II.VI - JORNADA DE TRABALHO 

II.VII – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (se houver) 

II.VIII – OUTROS 

 
III - VERBAS DEVIDAS (em caixa alta e negrito, tamanho 13) (fundamentar com 

a legislação em vigor e/ou jurisprudência) 

 
(todos os subtítulos em caixa alta e itálico, tamanho 12) 

III.I - SALDO DE SALÁRIO (N° DE DIAS E MÊS /ANO)(todos em caixa alta e itálico) 

III.II - SALÁRIO ATRASADO (MÊS E ANO) 

III.III - AVISO PRÉVIO 

III.IV - 13° SALÁRIO (INTEGRAL E/OU PROPORCIONAL) 

III.V - FÉRIAS VENCIDAS E/OU INTEGRAIS E/OU PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO 

1/3 CONSTITUCIONAL (EM DOBRO E/OU SIMPLES) 

III.VI - FGTS E MULTA DOS 40% 

III.VII – OUTROS 

III.VIII - HORAS EXTRAS OU HORAS INTRAJORNADA OU ADICIONAL NOTURNO OU 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

III.VIII.A - REFLEXO DAS: HORAS EXTRAS / HORAS INTRAJORNADA / ADICIONAL 

NOTURNO / ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE SOBRE AS 

VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS 

III.IX - SEGURO DESEMPREGO 
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III.X - MULTA DO § 8º DO ART. 477 DA CLT 

III.XI -MULTA DO ART. 467 DA CLT 

III.XII – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

III.XIII - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

III.XIV - CORREÇÃO MONETÁRIA 

 

 
IV - DOS PEDIDOS (em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 
Ante o exposto, requer: 

a) A declaração e reconhecimento do vínculo empregatício, na função de  , pelo 

período de  a  , já considerando a projeção do aviso prévio, bem como as 

conseqüentes anotações na CTPS do/a Reclamante; (QUANDO NÃO ANOTOU A CPTS 

OU ANOTAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DO PACTO LABORAL) 

OU 

a) A condenação do/a Reclamado/a a proceder a baixa na CTPS do/a Reclamante com data 

de  , já considerando a projeção do aviso prévio; (QUANDO NÃO ANOTOU A 

BAIXA) 

OU 

a) A condenação do/a Reclamado/a a retificar a baixa na CTPS do/a Reclamante com data 

de  , já considerando a projeção do aviso prévio; (PARA RETIFICAÇÃO DA BAIXA) 

b) Que o/a Reclamado/a seja condenado/a ao pagamento das seguintes verbas rescisórias, 

devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, considerando a remuneração mensal 

de R$ : (FAZER TABELA COM AS VERBAS, SUAS PROPORÇÕES E VALORES 

DEVIDOS) 

Verba Valor 

  

 
c) Que o/a Reclamado/a seja condenado/a a comprovar e liberar as guias dos depósitos do 

FGTS, acrescidos da multa e 40%, e ainda entregar o TRCT no Código 01. E não liberando 

as guias deve ser condenado/a a pagar indenização compensatória nos seguintes valores: 

Mês Valor 
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d) Condenação do/a Reclamado/a a pagar as horas extras / horas intrajornada / horas noturnas 

/ insalubridade / periculosidade e seus reflexos legais, considerando o valor devido de R$ 

   mensais: (FAZER UMA TABELA COM AS VERBAS, SUAS PROPORÇÕES E 

VALORES DEVIDOS) 

Incidência sobre o Período Trabalhado / 

Reflexos 

Valor 

  

 
e) Que o/a Reclamado/a seja condenado/a a liberar as guias para o recebimento do Seguro 

Desemprego. E não liberando as guias deve ser condenado a pagar indenização 

compensatória, nos termos da SÚM 389, inciso II do TST. Sucessivamente, caso inviável o 

referido pagamento, que V. Exa. determine a expedição de alvará para levantamento do 

montante devido, no valor total de R$ ; 

f) Que o/a Reclamado/a seja condenado/a a pagar a multa prevista no § 8º do artigo 477 da 

CLT no valor de R$  ; 

g) Que o/a Reclamado/a seja condenado/a a pagar a multa do artigo 467 da CLT no valor de 

R$  ; 

h) Que o/a Reclamado/a seja condenado/a ao pagamento de honorários de sucumbência, à 

razão de 15% dos valores devidos, devendo a guia/alvará ser emitida em nome da ADINJUR 

– ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES INTEGRANTES DO NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIDF, CNPJ n. 10.324.356/0001-34, no montante de R$  ; 

i) A condenação subsidiária do/a segundo/a Reclamado/a (tomador de serviços) no que se 

refere às obrigações trabalhistas não adimplidas pelo/a primeiro/a Reclamado/a (se houver); 

j) Que o/a Reclamado/a seja condenado/a em obrigação de fazer, no sentido da comprovação 

do recolhimento das contribuições previdenciárias de todo o período laboral; 

k) Sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados nesta inicial e o pagamento 

acrescido de juros e correção monetária de todos os valores nela relacionados. 

 

 
V – DOS REQUERIMENTOS (em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 
a) A conversão para o rito ordinário OU o recebimento da ação sob o rito ordinário (escolha 

um ou outro pedido), em virtude da necessidade de citação por EDITAL (caso seja a 

hipótese); 
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b) A citação do/a(s) Reclamados/a(s) por EDITAL, por se encontrar(em) em local incerto e 

não sabido, para, querendo, apresentar(em) a defesa da presente ação, sob pena de revelia e 

confissão ficta quanto à matéria de fato (caso seja a hipótese); 

OU 

b) A notificação do/a(s) Reclamado/a(s) para, querendo, apresentar(em) a defesa da presente 

ação, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato; 

c) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme declaração em 

anexo; 

d) Sejam oficiados a Superintendência Regional do Trabalho-SRT, Instituto Nacional de 

Seguridade Social-INSS e Caixa Econômica Federal-CEF objetivando a apuração de 

eventuais irregularidades bem como a adoção das providências legais cabíveis. 

 
Protesta e requer provar o alegado pelos meios em direito admitidos, 

especialmente o depoimento pessoal do Reclamado sob pena de confissão, juntada de 

documentos, inquirição de testemunhas e realização de perícias para apurar a/o ... (somente 

incluir se e quando for o caso). 

 

Atribui-se à causa o valor R$  (colocar também valor por extenso). 

 
Nesses Termos, pede deferimento. 

Brasília, (data) 

 
NOME DO(A) ESTAGIÁRIO(A) ADVOGADO 

Estagiário(a) NPJ/UDF OAB/DF 

 
JURISDICIONADO DE TAL 

RG nº 0.000.000 SSP/DF 
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