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Esta dissertação trata da pewo inicial dentro do U r d i  mbdo 

Trabalho, especificamente no dissldio Individual, embok tambbm tm èi~t&u, 

devido à abranggncia do tema, alguns aspectos do Código de Procam Cbl. 
* 

Seu objetivo principal 6 obter os conhecimentos basicos para a ~mrulaçao 

de uma petição inicial, bem como demonstrar que por pertencer o jus pmtu/8ndi 

no processo do trabalho às partes, * o legislador tornou simples a forma de se 

propor uma reclamação trabalhista. 

A CLT prevê em seu art. 840, que a reclamaMo poder4 ser escrita ou 

verbal. Sendo escrita, o § l0 do mesmo artigo, 4raz os requkios da p t i p o  inicial. 

Entendemos que o art. 282 do Código de Processo Civil, n8o tem 

aplicação no processo do trabalho, no tocante a peti~@o inicial, uma vez que este 

tem norma especifica @rt. 840, 5 l0 CLT), dbvendo o interprete se recorrer 

subsidiariamente ao Código de Processo Civil, como dispõe o art. 769 da CLT, 

apenas nos casos omissos, exceto naquilo em que for incompatlvel com as 

normas deste Título. 

Por ser a simplicidade um requisito da petiçso inicial, procuramos, como 

foma de evolução do raciocinio processual, interpretá-la de maneira menos 

rigorosa, porém, atendendo todos os requisitos. 



Questa dissertazione tratta in ddla pgtwone iniziile de1 Di* P & m  
del Lmro, specificamente nell'accordo de1 salario individuale ancb se 6 

focaliuato anche, a causa dell'inclusione de1 tema, degii aspetti dei Codiq.Qi 

Processo Civile. 

I1 suo o b i i o  principale 6 ottenere Ia conoscenza di base psr @ 

formulazione di una petizione iniziale, coslbcome dimostrare che per fare parte i1 

postulandi destro de1 processo de1 lavoro alle parti, il legislatore diventb semplice 

Ia forma di intendere una lagnanza de1 lavoro. 

CLT prevede nella sua art. 840, che Ia lagnanza può essere scritta o 

verbale. Essendo scritto, § 1 dello stesso articolo porta i requisiti della petizione 

iniziale. 

Noi capirnrno che I'art. 282 de1 Codice di Prooeseo CMle, non ha domanda 

nel processo de1 lavoro, riguardo a petizione iniziale una volta questo ha norma 

specifica (art. 840, 9 I CLT), dovendo I'interprete per correm su assistente al 

Codice di Processo Civile, come dispone I'art. 769 di CLT, solo nei casi omessi 

omettono in che in quello 6 incompatibile con le nome di questo Tiolo. 

Noi cercammo per essere Ia semplicità un requisito della petizione iniziale, 

come forma dell'evoluzione de1 ragionamento procedurale, interpretam in un 

meno modo rigido, comunque che assiste tutti i requisiti. 
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O pedido de uma pessoa fl sica ou juridiqa, mivindicando o p m n u w n t o  

do Estado, mediante seus órgãos jurisdicionais sobre um conflito de in 

feito através de um requerimento denominada peQ& ificiie,/, que "&i 

ser chamada de reclamaç80, petitório inicial, reclamatóría, 19bel0, pe*' bl 

exordial etc.. 

O acesso à justiça, como direito assegurado ao cidad80, tem sido um tema 

de grande importância entre os mais destacados juristas e f i l6sof~ da atualidade, 

embora a questao n8o seja tão moderna como geralmente 4 aprmentada. 

Mas, para dar vazão ao assunto acesso B justiça, levantam-@ alguns 

questionamentos: Ser& que teve acesso B justiça a pessoa que consegue ajuizar 

uma a@o? Ou seri3 que somente pode ser dito que se valeu disso alguem que 

efetivamente foi ao Judiciário em posição de igualdade com os seus contendores, 

obtendo um provimentó equilibrado e a tempo de definir e dar efetividade aos 

seus direitos? Justiça i! sempre sinonimo de Poder Judicidrio, como 

costumeiramente 6 afirmado? Infelizmente, n8o podemos responder com 

facilidade a tais questionamentos, mas buscaremos apontar caminhos, 

especialmente na seara do Direito processual do trabalho. 

A presente dissertaçdo trata da peti* inicial dentro do Direito Processual 

do Trabalho, especificamente no dissfdio individual, enfocando os requisitos 

previstos no art. 840 da CLT, mais precisamente, os descritos no 1°, do 

mencionado artigo. 
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O objetivo principal B obter conMbnen@s b#rim. 

uma petição inicial, bem como demonstrar que por pertencer o jus pwtuI8ndi no 

processo do trabalho às partes, o legislador tomou simples a forma de se propor 

uma reclamação trabalhista. 

No decorrer desta dissertação, tentamos demonstrar q ~ e ,  sim@jr*kJadg 

processual deve ser o objetivo do interprete, no entanto, deve ser buemda 

mediante a correta aplicação da técnica processual. 

Os requisitos da petição inicial enumerados na CLT (art. 840), n8o podem 

ser desprezados porque representam a garantia de uma efetiva prestação 

jurisdicional e a realização do devido processo legal, mas cabe discutirmos no 

entanto: a) considerando as disposições especificas oon8tainb8 da CLT (art. 840) 

6 cablvel a aplicação subsidi8ria prevista no aA 769 do mesmo dipha, em 

termos de requisitos da inicial trabalhista? b) qual a melhor interpreta* que se 

deve dar aos temos da lei, no que diz respeito aos requisitos exigidos, ou seja, 

como entendg-10s preenchidos? 

Apresenta-se, tambdm, neste trabalho os artigos introduzidos na CLT pela 

Lei no 9.957/2000, que instituiu o procedimento sumarlssimo na Justiça do 

Trabalho. Procurou-se apresentar os pontos bdsicos da lei, seguindo, 

aproximadamente, a ordem de apresentaCo dos artigos introduzidos na CLT 

(852-A a 852-1; 895; 896; 897-A). 

A cada artigo introduzido são feltas observaçóes de acordo com a 

orientação da melhor doutrina, sempre visando posicionar o leitor sobre o 

pensamento dos grandes agentes do Direito do Trabalho. 
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A expressão acesso B justiça, Segundo HO~V~CIO W W f d & Y  

RODRIGUES', 6 bastante vaga, tendo para a doutrina, dois sentidos, v l l ido~ e 

não excludentes, atuando em complementaridade: 

(...) o primeiro, atribuina ao significante justiça o mesmo sentido e 

conteCido que o Pader Jwdiciário, torna sinbnimas a8 e x p m  
à justiça e acesso ao Judicidrio; o segundo, partindo de uma vis80 

axiológica da expressão justiça, compreende o acesso a ela como o 

acesso a um& deteminada ordem de valores e direitos fundamentais 

para o ser humano. 

O primeiro dos aspectos mencionados 6 mais formal (justiça = JudiciBrio), 

enquanto o segundo está baseado numa vir80 mais axiológica do problema, 

entendendo e fazendo entender o acesso h justiça como sendo o alcance de uma 

deteminada ordem de valores e direitos essenciais ao ser humano. 

A respeito, MAURO CAPPELLETTI e BRYAN GARTH~ afirmam que o 

acesso justiça pode ser encarado como o mais bdsia, dos direitos humanos 

inseridos no contexto de um sistema jurídico moderno e IgualiMrio, comprometido 

com a garantia (e n8o apenas com a proclama@o) do direito de todos. Nesta 

linha de pensar, o acesso h justiça na0 6 Somente um direito social fundamental, 

crescentemente reconhecido, mas tambem O ponto central da moderna 

processuaIística, jd que o seu estudo pressupõe um alargamento e um 

aprofundarnento dos m6todos e dos objetos do Direito atual. 

 cesso g justlça no Direito Processual Brasileiro. S80 Paulo: Acadbmica, 1994, p, 29. 
A-SO a justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, pp. 12 e 13. 
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No mesmo sentido, JOSÉ AUGUSTO  DELGADO^, -kqri. 

(...) sendo o acesso r9 justiça um d imb fifiinckik~ 'Oio 
se tomar providencias urgente9 p~ira @wrWc~ em. Paira tanto 
conseguir, h6 de se impor &ria modifl+ na estrutura das vias de 

chegada do homem em busca de um* arolu@@ pam o Ntlçlio, 
especialmente, no tocante aos métodos e técnicas adotados para o cum 
dos procedimentos. q 

Entretanto, para KAZUO WATANABE, n8o basta a simples admissgo 

formal do reclamo do particular ao poder estatal julgador, sendo importantlssiho, 

para a efetivaçao do referido direito, que seja viabilizado o acesso "A ordem 

jurídica justa". 
* 

E o que ser& "ordem jurídica justa", qual deve ser franqueado o acesso 

dos que pedem um pronunciamento estatal decis6rio? De uma forma simples, 

pode ser dito que 6 aquela que contemple oportunidades equilibradas 0s 

litigantes. Como conseguir esse equillbrio, num contexto socioecon6mico e 

político de tantas desigualdades 6 que constitui uma tarefa hercrilea, exigente de 

muito compromi9so e de muito estofo Btico. 

Ainda segundo KAZUO WATANABE, 0s dados elementares do direito 880: 

(...) o direito à infarmaç8o, o direito à adequação entre a orbem juridica e 

a realidade sócio-econbmica do país; o direito ao acesso a uma justiça 
adequadamente organizada e formada por juizes inseridos na realidade 

social e comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica 

justa; o direito preordena@o âos instrumentos processuais capazes de 

promover a objetiva tutela dos direitos; o direito B remoç8o dos 

~bstáculos que se anteponham ao acesso efetivo justiça com tais 

~araderisticas.~ 

S W ~  processual bnnilelro e cidadania Ion-line]. Teia Juddíca. Publicacio via Internet em 
htt~: l  iaiuridi mz/~)roccida.htq, acessado em 15 jul. 1999. 
1 C i t s ~ ~ ~ H o R ~ c i o W " A N D E R L ~ ~  RODRIGUES, op. cit.. p. 20. 

In: GRlNOVER, Ada Pell@$rini. O ~IC- a J u w  no Ano 2000, Anais da XIV Confer4ncia 
Nacional da OAB, p. 97. 
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Infelizmente, nOo O pomlvel res~ lwr  tph pmblemci. 'kdlrnk. 1- 

envolve a vontade das pessoas e er timitrç&m dw hu$&uigõ# po 
a P r  

maior que seja o número de instrumentos legais d@onibili;rrãd~a 

espaço a ser percorrido para que a ef9tividade nomas gg& IFQB~IW* 6 0 

menor caminho a ser percorrido entre o qU8 o Estado pode oferecer em temos 

legislativos e o que os cidadaos esperam em temos de acesso justiça 6 a 

adoçao de principias, regentes da lacuna aqui comentada e, ao mesms tempo, 

sejam as bases de decisóes quilibradas6.fal equilíbrio comporta at6 mesmo ar 

fragilidades do sistema e das pessoas que o operam, comprovando a regra de 

que a justiça total 6 uma utwia, conforme sugere JULIO CBSAR TADEU 

O ideal de uma justiça a W u b  está ahm de quaiquer exp- 
histórica, e desta maneira pode-se deduzir que 6 impossfvd determinar 

cientificamente o que seja justiça. Em outras palawae, nQo d pearlvel 

conceituar-se o ideal de uma justiça absoluta baseando-se na 
experiência e em argumentos t8oaKMiente radonais. Neste amüdo, por 

paradoxal que possa parecer, o ideal de justiça absoluta 6 irracional, pois 
a ciencia dita pura n8o pode verificar os princlpios fundamentais relativos 

ao que seja justo ou injusto. 
C 

Uma tarefa dessa dimensao necessita de uma mudança de mentalidade, 

na0 somente dos governantes, mas principalmente do povo, que, como 

destinat&hos da justiçâ, p r e ~ i s ~ m  reclamar seus direitos. 

Durante muitos anos o processo foi considerado como cigncia em si 

A-- do que 6 um principio, diz CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO ser -&J um 
"mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro a l i~er~e dele, disposí@o fundamental que se 
irradia sobre diferentes normas compondo-lhes O MPfdto e servindo de criterio para sua exata 
compreensao e inteligBncia, exatamente por definir a 16gica e a racionalidade do sistema 
normativo, no que lhe confere a tOnlca e lhe dB sentido harm&nico.* (Ehmentor de 01- 
Mmin-o.2 e&+. SBo Paulo: Ediim RT, 1901, pp. 299 e 300). 

O que 6 j-1.4. edição. 890 Paulo: Abril Cultural: Bmiliense, 1084, p. 8. 



mesma, mas seu papel instrumental resrgiu,  d8viid.d" a elgbn6 erp b'Os 

como; a ampliação do campo da legitimidade para o prtmatmo, da jurWf@b aivil 

coletiva e de tantas outras inovações que surgiram para fornecer' a'"WirS&jiie 

uma maior e mais efetiia possibilidade de ae wlsr do pddsr judMtib -6 fcrrma 

de proteção de seus direitos. 

Tal fenbmeno foi denominado de acesso a justiça. embora MO mja 

recente na doutrina a sua disposição, pciis 0 tema já vinha sendo tratado por 

alguns renomados autores, dentre os quais enfatiza-se o jurista italiano Maum 

Cappelletti, com sua obra "Acesso a Justiçan. * 

A funflo jurisdicional e, ~~nsequentemente, o processo civil passaram a 

ser tratadas de forma diversa, por uma necessidade atual ou simplesmente a 

corre@o de um desvio que se tomou latente e' insupon8vel a partir da aquisi@o 

de um nível mlnimo de desenvolvimento por parte da sociedade. 

Desde que o homem se organizou em sociedade, foi necessário o 

estabelecimento de uma ordem ou sistema que sancionasse o comportamento 

daqueles que faziam parte dessas comunidades. Seja de forma escrita ou 

meramente oral, sempre esteve ligada B idéia de sociedade a de direito. 

Num primeiro momento da exist6ncia da sociedade e do direito, 

devido ao pequeno número ~opulacionsl e a csncterísticss como a 

desconsideraçao da mulher e dos escravos, tamb6m eram em pequeno número 



as situaçdes que efetivamente-chegavam a w  aphdoree do p k h r  j u w  
I 

que normalmente, eram o$ chefes do A W & m m ~ b r s n r  

que foi se desenvolvendo a civilizaçdo 6 que comqxm s w.aren$ir a n ada 

de uma mais cblere e ampla prestaç80 jurisdidonal, num movimento que I11 $e 

percebe desde o direito romano, passou a utilizar-se do-procesro por Mmulae, 
r I( 

culminando na denominada C O Q I ~ ~ ~ O  extra ordinem, momento m que o Ewdo 

passa a ter total domínio sobre a prestaç8o jurisdicional. 

Dali por diante, as demandas da sociedade cresceram muito, tanto 

em número como em relaçdes jurídicas, chegando a uma situaç8o que 

dificilmente seria imaginada nos primeiros tempos da sociedade. 

De acordo com KAZUO WATANABE: 
)i 

A sociedade moderna assume uma mpiexidede cada vez maior. A 

complexidade atinge n8o apenas a estrutura da sociedade e as 
atividades econdmicas pela multiplicidade de campos de atuaç8o g pelos 

conhecimentos que tais atividades reclamam, como tambem o cidsdao 
em suas diversas atividades cotidianas e em sua vida de relaç8o 

presidida pela economia de massa, mgulada por um cipoal de Isis e 
orientada por uma massa assistemdtica de informaçbes de todas as 

espdcies, muitas delas orientadas para um incontroldvel consumism~.~ 

Atualmente, questões de direitos humanos, aliada aos processos de 

desenvolvimento tecnológico e de globalizaflo das economias, repercutem de 

forma a abranger novas ordens de direito, que conhecemos como difusos e 

coletivos, gerando situaçdes litigiosas que, invariavelmente terminam por ser 

dirimidas no judicihrio. 

Com essa nova ordem mundial, que passou a se desenhar, 

pdncipalmente, após a II Grande Guerra Mundial, n8o seria mais coerente que se 

~ a z u o  Watanabe. Acesso h Justiça e Sociedade Moderna. in Participmo e Processo, 
Rio de Janeiro: Revista do8 Tribunais, 1988, P. 131. 

O 



pregasse o processo pelo procass~, a pndomin(lmki e exaoeibaçfio di 

em desprezo do direito m£iZerial, a sirnpb pc#sibUW* farrrrtbl acesso ao 

judiciário, a exclusividade ou predomlnio absoluto das pretensões individuais e o 

descaso pela jurisdiflo coletlva. 

Mais do que garantir uma igualdade formal eaum acesso meramenb 

abstrato ao poder jurisdicional, viu-se que era tempo de e garantlr a 

materialidade do direito, a concretude da tutela estatal. 

O continuar da situação que se revelava somente aumentaria o &jjo 

social e traria conseqll8ncias cal?mitosas para o desenvolvimento da sociedade. 

A tomada de consciência das massas fez com que essa defendesse com mais 

vigor seus interesses, diminuindo o monop6lio do poderio econOmico, que era o 

único capar de pleitear suas preten-s com sucesso. 

O surgimento do direito do trabalho é uma grande prova do inicio 

dessa mudança, em época em que 0 Brasil era, ainda, Estado 

predominantemente rum1 $ oiig8rquico. 

Mas desse primitivo começo até 0s dias de hoje, o que foi feito para 

que tivesse a populaç80 efetivo e real acesso ao judicidrio, ao poder jurisdicional, 

retirando ou diminuindo Seus entraves, como astos Custos e imperatividade da 

presença de advogados? 

Tomando como modelo o sistema juridico brasileiro, podemos, sem 

sobre de dúvida, dizer que, a pa*r da ConstituiçBo de 1988 a figura do acesso a 

justiça passou a ser um dos principais enfoques do direito processual, tanto em 



seu aspecto constitucional, quanto infraoonstitucional, a ~ad i r  da legisI1Pção 

posterior, regulamentadora dos preceitos nomatizados na Carta Magna. 

A nova Carta Constitucional teve como objetibo transformar @que se 

resumia a uma mera forrna'IMade em realidade, i w o u  em diversas 

legais que, de uma maneira geral, culminaram em fornecer a tode a $o&da& o 

acesso ao poder jurisdicional. 

1 

Exemplificando, temos inovações trazidas com os Juizados 

Especiais civeis e criminais, que, dentre outras coisas, baratearam as custas 

processuais e previram a capaddade postulatória 4 parte legitima ad causam, 

dispensando, em determinadas s i tuam a necessidade de um adv-do. 

Uma outra inovação há muito requerida foi a criaç80 e 

aparelhamento das defensorias pliblicas estaduais, com a finalidade de 

patrocinar as demandas daqueles que na0 t8m como arcar com as despesas com 

um advogado, peça essencial em procsdkiientos judiciais contencim em que 

conhecimentos t6cnicos sbjam requeridos e onde O leigo necessite de um ef&o 

aparelhamento t6cnico-jur~dico. 

Felizmente, a Constituiçao Federal norrnatizou a jurisdiçao wletha, 

seja por meio da previsao mal do CWCO de Defesa do Consumidor, reja pela 

criacao e ratificaç80 de instrumentos de tutela coletiva, como o mandado de 

segurança coletivo, a açáo civil pública e a a@o popular. Tal iniciativa atendeu 

aos requisitos da modernidade, em que somente existem pretensões de 

direito individual, mas tambbm aquelas que englobam cartas massas de 

indivíduos, ligados por Um interesse ~a'llum na proteç80 de determinados 

8 



direitos. I 
1 I .  

4 9 

O Código de Defesa do Consumidor completou o sistema da tutela 

de direitos difusos e cofetivos, criando-se uma J\urisdiçáo cNl mwva, 

aumentando as possibilidades de acesso a justiça, por meig pg ~ b ) s d  
a k 

sociedades e do próprio Ministbrio Piibliw. que passa i ter a i m p o r $ ~ t l ~ ~ ~  

missão de zelar pelos direitos de toda a sociedade ou de partes deb. 
% 

Todas essas mudanças rehtem a necessidade de trazer ao 

processo mais do que uma simples igualdade legal, formal, que podemos 

caracterizar pelo comando de qu? "todos S ~ O  iguais perante a lein. 

NPO basta somente ser igual perante a lei, se, na hora da verlflcaflo 

da justiça, 0s ricos e poderosos t8m chances redobradas de obterem sucesso, 

enquanto aqueles desposruldo~ de rendas e ~ o d w  SOO relegaáos &s filai, e aos 

maus tratos. 

Nesse sentido, a ConstituiHo da República Federativa do ~ras i j  e a 

legislaç8o complementarque veio Para regulament8-la foram um grande passo 

em defesa dos direitos humanos. 

OS exemplos citados no presente trabalho são somente alguns dos 

que efetivamente foram tomados Pelo legislador Pam que a maior parte possfvel 

da populaça0 tivesse Um efetivo e d e r e  acesso ao poder jurisdicional, 

respeitando 0 que estabelece a Carta Magna em seu art. 5, XXXV. 

Contudo, o aparelho judicibrio, apesar de inúmeras tentativas de 

melhora, tem se mostrado lento na wm~reens80 das quest8es cdethras, o que 



l i  " 

desperta, cada ver mais, a aten~ao dos doutrinadores para a quest80 do acese~ 

à justiça, sobretudo na jurisdição coletiva. 
I 
I 

O acesso A justiça é sem dúvida o tema mais em pauta nos dias 

atuais. Não apenas por sua estreita relação com a viabilidade polltica de um 

Estado Democrático de Direito, mas principaimente ante os recentes episódios 

que se passaram em nosso pais e que acabaram por culminar num grande 

Projeto de Reforma do Poder Judiciário. 

1.2. PARTICIPAÇAO DA COMUNIDADE NA ADMINISTRAÇAO DA JUSTIÇA 

Sem dúvida, 4 de fundamental importancia a participaçao da 

comunidade na administração d8 Justiça. Um bom exemplo disso, tem sido a 

experigncia de criaçao dos Juizados Informais de ConciliaçBo e Juizados 

Especiais de Pequenas Causas, como observa KAZUO WATANABE: 

A participação tem ocorrido sob a forma de Conciliador e Arbitro. Essa 

participaçao da comunidade e a adoçgo de tdcnicas alternativas de 

soluçao de confiitos, principalmente a conciliação e o arbitramento, e 

ainda a tendencia 8 defomaIizaçt30 (mais informalidade) e de/egaIizaç& 

(menos legalismo e solu@o dos conflitos, em certos casos, pela 

equidade) tem constituido a grande inovação desses ~uizados.' 

0 s  Juizados Especiais têm proporcionado maior rapidez e 

proximidade entre Justiça e realidade social, trazendo tamb6m maior credibilidade 

Justiça, agm de enfatizar o sentido pedag6gico da administra~o da justiça, 

promovendo um sentido de colaboraç80. Tendo em vista seu carater informal, 

9 Kazuo Watanabe, op. cit., p. 133. 
J 
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direcionado As pessoas mais humildes, os Juizados ~specids tamb6m t&m 
I 

efetuado também um trabalho de informação e orientação, se completando com a 
I 
I 

'I 

soluçao dos conflitos. Devido sua atuaçao como Juizados informais de 1 
I 

1) 

Concilia@o e Juizados Especiais de Pequenas Causas, precisam realizar I 

tamb6m essa funçao, alem do serviço de assist6ncia judicibria. 



2. DELINEAMENTO HISTÓRICO DA PETIÇAO INICIAL 

I 
(i' A sociabilidade B uma caraderistica essencial do ser humano. Porbm, ao 
I 

I 
mesmo tempo em que existe uma necessidade de viver em sociedade, existe I 

também uma luta para ngo perder a individualidade. 1 
I 
4 

O resultado destas duas necessidades 6 um enorme conflito gerado pelo I 
L 
I 
I 

confronto entre os interesses individuais e sociais que, naturalmente, tambbm 
i 
I 

atingem as relações trabalhistas. I 

NO decomer da histbria notbu-se uma evoluç80 das formas de solu@o dos 

litigios, embora, muitas vezes, modelos de @ocas antigas, ainda sejam fontes de 

inspirago para a legislaç80 atual. 

Porem, seja qual for a forma adotada, h& necessidade de se delinear 0s 

contornos da controvbrsia e sob= a qual soluç80 terA incidencia. A delimitaç8o 

do conflito representa a ess6ncia dos requisitos da petiç8o inicial, que, no 

decorrer da história também ocomu de diferentes formas, como se ven nos 

tópicos seguintes. 

2.1. DIREITO ROMANO 

Da 6poca do Direito Romano atB, mais ou menos, o pertodo da 

implantaflo da ~epiiblica, OS julgamentos das controvérsias eram feitos pelos 

reis. Com a introduç8O da figura do magistrado no sistema processual romano, 

esta fungo era tamMrn política, n8o sendo exercida por 6rgBo independente. 





in iure e obedecendo as soluções possíveis previstas na lei, no caso do iudex, ou 

ainda conforme a equidade. 

Considera-se que o marco divisório na história do Direito Romano foi 

a Lei das XII Tdbuas, que dividiu o direito consuetudinário, bem como algumas 

leis reais de natureza religiosa. 

2.1.1. O período das legis actiones 

Vigorou de 754 a.C. at6 149 a.C. e foi um período 

extremamente marcado pelo formalismo, fundamentando-se na Lei das XII 

Tábuas. 

Moacyr Amara1 Santos confirma tal excesso de formalismo, 

mencionando que quaiquer desvio ou quebra de solenidade, por menores que 

fossem, davam lugar 9 anulaçao do Processo, com a vedaç8o de propositura de 

outro sobre o mesmo objeto, lembrando 0 clássico exemplo de Gaio no qual certa 

pessoa "agindo por causa de videiras cortadasn, mencionara perante o 

magistrado a palavra vifes, e na0 arbor, e somente por isso perdera a açao, pois 

a Lei das Tábuas, no que esta se fundava, falava de árvores cortadas em 

geral. Talvez tal exemplo tenha sido apenas uma ilustraçao para demonstrar quao 

rigoroso era o formalismo daquela b ~ o c a - ' ~  

Neste período, as aÇões da lei, Ou legis actiones, eram 

processos destinados, em princípio, aos cidadaos romanos, chefes de famllia, 

l4 Moacyr Amara1 santos, Primeiras Linhas de Direito Pmcessuai Civil, 10 vol., p. 39. 

li 



para soluç8o de suas lides. 0 comparecimento do r6u a juizo era de 

responsabilidade do prbprio autor. 

0 próprio autor, pessoa~mente, sob pena de nulidade, devia 

formular sua pretensão utilizando palavras solenes e corretas (preestabelecidas 

para a controvérsia), às quais o t -6~  opunha outras palavras. AIBm disto, at6 

mesmo aos gestos feitos pelo autor, respondia O r4u com outros gestos 

correspondentes. 

2.1.2. O Processo Fornulário 

No período formulário @er fomíulas), que vigorou de 149 a.C. 

ate o século 11 d.C., a adio se baseava no direito de perseguir pela fbnnu/a o que 

fosse devido.I5 Ainda prevalecia O fundamento do sistema da Lei das XII Tgbuas; 

as partes compareciam in ium e expunham suas pretensóes ao magistrado, sem 

palavras predeterminadas e Sem gestos simbólicos. AS afirmaçlles das partes 

eram redigidas pelo juiz (fbmiula), que ~onsistia em indicar a questao que deveria 

ser resolvida. 

A fbrrnula tratava-se de um documento que seguia modelo jd 

publicado pelo pretor em seu edito, sendo elaborado perante este, com a 

colabora@o das partes e do pr6prío magistrado, Com a finalidade de fomalirar 

por escrito as pretensdes das mesmas, fixando a funçao do juiz que no mesmo 

documento seria indicado pa" decidir a causa. 

15 
Jos6 Cretella Jdnior, Curso de Direito Romano. p. 314. 



2.1.3. O Processo Extraordinhrio 

NO período da cognitio extra ordinem, que vigorou do ano 294 

até 528-534, houve um desprezo ao uso das fórmulas, devido ao hábito do 

imperador Diocleciano em julgar pessoalmente 0s Processos, ou delegando a 

funcionãrios imperiais esta tarefa. Foi denominado extra ordinem devido ao 

afastamento das regras impostas pela antiga ordem (formalista). 

NO periodo do ín iure e apud iudicem, houve a estatizago do 

processo, marcado pelo fim da gratuidade e do termino das duas fases 

processuais clássicas. O processo Passou a realizar-se somente perante um juiz, 

que era "representante do Estado ~omano".'' Este periodo foi caracterizado pela 

publiciza~ao do processo, baseadas no direito objetivo. 

0 s  efeitos da litiscontestatio, no processo extraordinário 

diferem muito dos contratualistas daquela que se fazia no periodo clássico, como 

observa Milton Paulo de Carvalho: 

ao julgar a causa, o juiz a considera como no momento da citaçao e 

não como no momento da contestação; não há o efeito extintivo, em 

virtude de uma constituiçao de Justiniano. Admitia-se a e m e n d e  libe//j 

pelo autor, no curso do prOceSS0, Se estivesse pedindo mais do que por 

direito podia; da mesma foma que se permitia ao juiz condenar o réu ao 

do realmente devido se se tratasse de minus petitio." 

A cognitio extmordinBna inspirou o processo can6nico e este 

o processo moderno, explicando-se, assim, a semelhança entre o processo na 

atualidade e o do período pÓs-cl6ssico ~Omano. 

l6 Milton Paulo de Carvalho, DO Pedido no Pr0~8880 Civil. p. 22. 
17 Milton Paulo de Carvalho, OP. cit., P. 22. 



O libellus conventionis tratava-se de um eicrito feito pelo 

próprio autor e enviado ao juiz. Neste escrito o autor resumia as pretensões que 

julgava de seu direito que, após exame do juiz, Caso O escrito estivesse de acordo 

com os princípios jurídicos ou morais, efetuava-se a citação do réu. 

2.2. PROCESSO ROMANO-BARBARICO 

0 Processo Romano Barbárico iniciou-se com a queda de Roma 

(476 d . ~ . )  e com a ocupaç8o de seus territórios pelos invasores germanos, fato 

que ocasionou uma certa fusão entre 0 elevado sistema jurídico dos romanos 

com 0s costumes primitivos dos germanos. 

O processo germ9nico era totalmente oral. A jurisdiç80 era exercida 

pelas "assembYias populares dos homens livres", presididas pelo conde feudal e, 

em casos de menos importância, por seu representante. O processo germhnico 

ocorria perante essa assembkia e as partes respeitavam a decisao proferida. 

Para Moacyr Santos Amaral: 

AS sentenças proferidas pela assembl4ia, obrigavam nao apenas as 

partes, como no direito romano, mas a todos os que daquela participam, 

e, porque acima da assembWa nenhum poder existia, eram 

irrecorriveis. l8 

Acrescenta o autor que, entretanto. 0 Direito Romano manteve-se 

inalterado em Roma e Ravena: 

18 
Moacyr Santos Amaral, op. cit., 1' VOI.. p. 45. 



(...) se 6 certo que a ascendencia do processo dos invasores, em raso 
da situação destes, se fez sensivel e predominante, n8o menos o B que a 
cultura romana acabou por exercer manifesta infludncia, dando lugar g 

fomação de um processo, misto de gemânico e romano, em que as 
instituiç6es germhnicas se recompunham sob a influencia dos princípios 

do direito romano." 

Por esta razão, o processo passou a ser conhecido por "romano- 

barb&-icoW, desenvolvendo-se principalmente na Lombardia (processo romano- 

longobardo). 

O fenomeno de irradiação do direito comum, denominado de 

recemo, ocorreu em conseqU8ncia do trabalho constante dos glosadores e 

intensificação dos estudos juridi6os baseados em textos romanos, ocasionando 

uma adaptaç8o dos principios pela Igreja ao seu direito. O direito comum 

espalhou-se por toda a Europa, e nele se englobam o processo comum ou 

processo romano-canbnico, que vigorava juntamente ao ius pmprium de cada 

território. 

O pmcesso comum tamb6m influenciou as Ordenaçoes do Reino e 

sus caracterlsticas se fizeram sensíveis no processo civil brasileiro at6 a 

promulgação do código de 1939- 

2.3. ORDENAÇÕES DO REINO: ORDENAÇ~ES AFONSINAS 

NO sistema de Ordenapões do Reino, 0 req~edmento e o pedido 

eram feitos separadamente, constituindo dois atos distintos, como acentua 

Moacyr Amaral Santos: 

Naquele consistia a inicial: requerimento da citaçao do rbu para 

19 Ibid., mesma pagina. 



comparecer em juizo. a fim de ver-se-lhe propor determinada a@o nos 

termos do libelo, a ser oferecido em audiência. Depois, o libelo: peça 

escrita, contendo a pretensãa do autor e o pedido contra ou em face do 

r6u. Já no sistema do Reg. n. 737, de 1850, e no dos códigos estaduais, 

facultava-se ao autor reunir, ou não, os dois atos num ~ 6 . ~ '  

Nas Ordenações Afonsinas, que se referem à norma que foi o 

primeiro Código portugubs, era dividida em cinco livros, tendo por fontes 

principais os direitos romano e Cangnico. 

Nelas os requisitos da petiçao inicial, que previam ser função do 

autor indicar qual a coisa, ou quantidade, sobre que 6 movida a demanda, assim 

como a razao por que se move, pois diante da declaraç80 do autor, logo poderá o 

r6u infomar-se de que maneira haverh de responder e o demandante ter& 

condições de apresentar Suas Provas. 

Era proibido o julgamento lf1tf-a mas admitia a condenaç8o em 

custas, frutos e interesses que tenham acontecido ap6s a contestaçao, mesmo 

que o autor "ao 0s tivesse pedido. Fundamentava-se no Direito de que yodas as 

coisas, que acontecem em juizo depois da lide contestada, pertencem ao oficio 

do juiz, ainda que na0 sejam 

OrdenaçdeS Manuelinas assemelhavam-se às Ordenaçaes 

Afonsinasl com poucas aiterapóes como, por exemplo, a nao enumeraçiio do 

requisitos do libelo. 

Nas ordenaÇdes Filipinas, de acordo com O Livm III, Titulo )o(, 

parfigrafo 50, o libelo era recebido em audiéncia, na qual 0 juiz verificava se o 

20 

21 Moacyr Amara1 Santos, op. cit . Z O  vol.. pp. 13211 33. 
Milton Paulo de Caivalho, Do Pedido..., p. 25. 
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autor pretendia o recebimento de quantia certa, ordenando ao autor que 

declaraHo nesse sentido fosse feita. caso ausente na inicial, uma vez que as 

sentenças deveriam ser dadas sobre coisas certas. 

A alteraç8o do libelo somente era permitida ap6s acertos 

processuais, e sob juramento das partes de que a alteraçdo estava sendo feita 

sem malicia. 

Antes da Independência do Brasil, as leis vigentes eram as 

portuguesas, inclusive quanto ao processo civil. Depois, de acordo com o Decreto 

de 20 de outubro de 1823, da Assembleia Geral Constituinte, a situaçao manteve- 

se inalterada até 1832. 

Em 29 de novembro de 1832 foi promulgado o C6digo de Processo 

Criminal do Imperio, além de uma Disposiçao Provis6ria referente g 

administra@o da justiça civil, na qual. no artigo 14. havia disposiçao de cardter 

processual, instituindo o principio da eventualidade, fazendo com que todas as 

razaes das partes fosses citadas no libelo e na defesa, revogando-se, assim, 0s 

institutos da r6plica e da t r b ~ l i c a . ~ ~  

Após diversas pequenas mudanças, as alterações mais 

significativas ocorrem depois da proclamaçao da República. 

22 Jorge Lua Souto Maior, Pd@o Inicial. P. 35. 
C 



Na ConstituiçBo de 24 de fevereiro de 1891 (art. 34, no 23), fimu 

estabelecido que cada Estado organizaria a sua Justiça e legislaria sobre o 

processo. 

O primeiro código estadual sobre processo foi o da Bahia (1915). 

seguido do de Minas Gerais (1916). São Paulo foi um dos últimos a elaborar seu 

cddigo de processo (Lei Estadual no 2.421, de 14 de janeiro de 1930). 

Ocorreram diversas inovações, com a atribuição de maiores poderes 

ao juiz. Com relaç8o aos requisitos da petição inicial 0 Cddigo baiano mantinha 

as linhas do Regulamento n. 737 das Ordenações, embora tivesse havido uma 

substituiçgo do antigo libelo das OrdenaçMs (Livro 111, Título XX), que, no 

Regulamento n. 737, era uma 0 ~ ~ 8 0  do autor. 

Em 1934, a segunda Constitui@o da República, promulgada em 16 

de julho daquele ano, restabeleceu a unidade processual. atribuindo União a 

competência para legislar sobre processo civil e penal, reservando aos Estados 

apenas supletiva. A carta de 37 manteve a determinaçgo da 

unidade processual. Tal s~~uZJ@O perdumu ate a conclus80 do Código de 

Processo Civil, pelo Decreto n. 1.607. de 18 de setembro de 1939, 

vigorando a partir de 1' de março de 1g40- 

O Cddigo de Processo Civil atualmente em vigor, aprovado pela Lei 

n. 8.869 de 11 de janeiro de 1973. publicada em 17 de janeiro de 1973, 

entrando em vigor em <(O de janeiro de 1974. gerando diversos debates, 

culminando com o anteprojeto do Prof. Alfredo Buzaid, que foi concluído em 8 de 

janeiro de 1964, revisto em 1969 e 1972. 

li 



De acordo com o sistema de 1939, o libelo deveria ser formado por 

artigos, contendo cada artigo uma afimia@o. A inicial era, por isso, articulada, 

situação que desapareceu através do Código de 1973, restando a necessidade 

de clareza e precisão na narração dos fatos e do fundamento jurldico. 

A inicial poderia ser articulada OU expositiva, desde que se desse 

preferencia g primeira forma, especialmente quando contivesse fatos que 

dependessem de prova por depoimento da parte ou de testemunhas. 

O art. 158, do Código de 39 dizia: 

~ r t .  158. A ação terá inicio por petição escrita, na qual, delimitados os 

termos do seu objeto, serão indicados: 

I - o juiz a quem se dirige; 

11 - o nome e o prenome, a residencia, ou domicllio, a profissao, a 

naturalidade e o estado civil do autor e do r6u; 

111 - o fato e os fundamentos do pedido, expostos com clareza e 
precisão, de maneira que o réu possa preparar a defesa; 

IV - o pedido, com as suas especificaçdes; 

V - os meios de prova Wm que O autor pretende demonstrar a verdade 

do alegado; 

VI - o requerimento para citaçAo do reu; 

VI1 - o valor da causa." 

O Código de 1939 tinha doutrinas modernas e fortes pontos 

positivos. Tomou o processo Com0 instrumento do Estado no desempenho de 

sua fun~ao jurisdicional, direcionado pelos ~ r inc l~ ios  da publicidade e oralidade. 

Tais principias consideravam O sistema com~reensivo da oralidade, da 

concentração dos atas processuais, da imediago do juiz com as partes e 0s 

meios de prova, da identidade fi~ica do juiz no decorrer da lide, alem da 

combina@o do dispositivo e do principio do juiz ativ0. 



Dentre os aspectos negativos, salienta-se o referente'aos prooessos 

especiais, aos recursos e à execução. Embora proclamando a celeridade 

processual como um dos seus princlpios informativos, uma vez que realmente 

estabelecia prazos curtos para a p r d t i ~  de atas forenses, n8o conseguiu 

melhorar as condiç6es da justiça brasileira. 

De acordo com Moacyr Amaral Santos: 

pode-se dizer que o pais atravessou uma grande crise de processo e de 
justiça. Os processos se retardavam cada vez mais e se iam 

amontoando, sem soluçao, tanto no juizo de primeiro grau como nos 

tribunais, mui particularmente no Supremo Tribunal ~ e d e r a l . ~ ~  

23 
Moacvr Amara1 Santos, Prímein. Linhas...", 1' VOI, p. 56. 



A PETIÇAO INICIAL NOS PA~SES LATINO-AMERICANOS 

0 s  ordenamentos jurídicos existentes no mundo podem ser agrupados em 

grandes grupos, segundo critérios históricos, poiiticos, ambientais, ou mesmo, 

religiosos. A primeira grande divisa0 que se pode fazer consiste na separaHo 

dos ordenamentos de origem romano-germanica, Ou Civil I~W, dos de origem 

anglo-sax6nica, ou common law, juntando-se a estes dois grupos o ordenamento 

socialista (cardter poiítico) n8o exclusivamente. o da ex Uniao SoviBtica, abm dos 

ordenamentos dos Estados africanos, asiáticos e da América  atina." 

Resumidamente e de forma exem~lificativa, sa0 apresentados a seguir 0s 

modelos do M&ico, Argentina e do Peru, representantes dos paises de origem 

Latina. 

NO direito processual do trabalho mexicano, a petiç80 inicial dever&, 

necessariamente, conter: 

1°) Nome de quem promove e domicllio para receber notificaçbes (arta 

687). 
23 Nome e domicllio do demandado (art. 687). 

30) Causa ou titulo da a@o (art. 753). 

40) Fatos ou circunst8ncias que originam a demanda. 

53 Indicar o valor do salário OU as bases para fix&lo. (art. 753, frac, 1"). 

67  Fundamentos legais (aa. 685 e 753). 

70) pontos petitbrios (at4s. 685 e 753)*.25 

24 cf. Giovani Teso&m, apud Jorge LuiZ SOU~O Maior, op. cit., p. 45. 
25 '77 Nombn, de qujen pfOmU8V8 Y domicilio para olr notficaciones (art. 687). 4 Nombn, ,, 
domiCj/i0 de/ demandado (ad. 687). 9) Caus tlMo de la acMn fafi 753). 47 Hmhos 0 

cimnstancjias que ofjg&an /a demanda. 9) Indicar 81 monto de/ sala& O /a bases para (w. 
753 fmc /V). 60) ~ ~ ~ d 8 m 8 n t 0 ~  Ieg818s (ads- 685 Y 753). punfoS ~et#0fl0S (8ds. 685 5 7753)." Trueba "rbina, Nuevo D e r ~ h o  pmcesas~ De1 Trabap. P. 450 (tnd. I ivn  do autor). 



Em comparaç80 com a Legislaç80 brasileira (art. 840, I* - CLT), 

as diferenças encontradas s8o com refeencia 4 necessidade, na Legisla~go 

mexicana, quanto à indicação do valor da causa, bem como dos fundamentos 

legais. 

3.2. ARGENTINA 

O Artigo 65 da Lei de OrganizaÇh e Procedimento da Justiça 

Nacional do Trabalho - Decreto-lei n. 18.345169, do Cbdigo argentino, dispb 

que: 

A demanda se deduzirá por escrito e conterá: 

1 - o nome e o domicllio do demandante; 

2 - o nome e o domicllio do demandado; 

3 - o objeto demandado, designado com precisdo; 

q - 0s fatos em que se funde, explicados claramente; 

5 - o direito exposto sucintamente; 

6 - a peti@o em termos claros e precisos. 

Alem disso, quando um trabalhador demande a um empregador, deve& 

indicar a idade e piofissao OU oficio do autor, a natureza da &idade, 

ou negócio do demandado e a indicação do local de 

trabalho. 

A legislaÇa0 Argentina prev6. tambbm, 0 eXame prbvio da petiçao 

inicial (art. 67): 

Recebida à demanda em juizo, o juiz examinará em primeiro lugar se 

corresponde a sua ~0mpet8ncia e, quando Se considere incompetente, o 

declara& de oficio. Se a demanda tiver defeitos de forma, omis- ou 

impr&es, intima& a0 autor que 0s m i j a  no prazo de tr8s dias, sob 

pena de tB-la por niio apresentada. sem mais trdmites nem recuno. 



A exposição de motivos do citado artigo dispóe: 

Consolidado o expediente, 0 art. 67 impbe ao juiz que vai funcionar no 

processo uma primeira e importante função saneadora, ao preceituar que 

deverá examinar sua comPet@ncia e decidir a respeito e ordenar que se 

consertem os defeitos de forma, omisçCIes ou imprecisões, com o que se 

evitado dificuldades que atualmente se derivam do fato de que, depois 

de travada a lide. o juiz deve enfrentar com freqoencia os grduos 

problemas que criam anomalias como as apontadas.* 

Referente Bs provas, dispõe o artigo 77, que: 

NO ato da audiéncia, ou até tr@s dias depois, as partes deverao oferecer 

todas as suas provas, inclusive a documental. O oferecimento se fará por 

escrito e, em caso de terem sido OPostas excWks, se esclarecer& que 

as provas se referem a estas Últimas; na falta dessa deciara@o se 

entenderá que todas se referem ao fundo do litlgio. Se o demandado 

reconvir, o prazo de trés dias fixado no presente artigo correra para 

ambaç as partes desde a audiencia em que o autor conteste a 

Em comparaçao com a LegislaçBo brasileira (art. 840, § 10 - CLT), 

as diferenças encontradas s80 Com referencia necessidade, na Legislawo 

argentina, quanto A apresentaçao das Pmvasl enquanto no Brasil, no processo do 

trabalho, as provas serao levadas audi&ncia, sem necessidade de 

previa (art. 845, da CLT). 

3.3. PERU 

O art. 15 da Lei Processual do Trabalho no 26636 dispóe quee: 

A demanda se apresenta Por escrito e deve conter o seguinte: 

26 Ernesto Krotoschin e Jorge A.F. Ratti. Cbd l~o  De1 Tmba!~ Anohd0, p. 1.120. 



a - a designação do juiz ante quem se interpõe; 

b - nome ou denominação, dados de identidade, endereço domiciliar e 

domicflio processual do demandante ou de seu representante, se n8o 

puder comparecer ou não comparecer por si mesmo; 

c - o nome ou denomina* da Pessoa natural ou jurldica demandada, 

com indica@o do endereço domiciliar onde deve ser notificada, 

d - a situação laboral do demandante, se 6 um trabalhador individual, 

com indicaçao do tempo de serviços, fun@o OU cargo desempenhados e 

a oltima remuneração percebida; 

e - a determinação clara e cofICreta do conteúdo petit6ri0, com 

de montantes quando os direitos tenham natureza econdmica ou 

expressáo monet6fia; 

f - a enumeração dos direitos e dos fundamentos jurfdicos da pretensdo; 

g - oferecimento dos meios pr~batbrios.~' 

Em comparaçao com a Legislaçao brasileira (art. 840, § 10 - CLT), o 

art. 15 da Lei processual do Trabalho no 26636 do Peru quanto à apresentaflo 

das provas, enquanto no Brasil, no Processo do trabalho, as provas serao levadas 

audjenda, sem necessidade de indicaç8o prbvia (art. 845, da CLT), como dito 

anteriormente. 

27 u ~ a  demanda se pmsenta por escdto y debe mnhner 10 seguiente: a - Ia des@naclá> &I j"ez 

ante quien se interpone; b - nombe o denominación, dados de identidad, dem~ idn  
d0mici/io procesa/ de/ &mandante O de su repmsentantet si no pudiem Comparecer o no 
Comparece por si rn6Sm0,' c - e/ nombf8 o denominación de Ia persona natural o jurídica 
demandada con jndicaci6n de /a dimcci6n domiciliada donde debe ser notificada; d - /a sjtuaci6n 
labor./ de/ iemandante, es un trabajador individual, in>onaión dei tiempo de sewjch, 

función o cargo desempefia~ y Ia última rernunemci6n ~ e ~ i b i d e ;  e - Ia dütemnecan dam ,, 
concreta de/ petfio"o mn&njdo, con indiçacibn de-montos citando 1- d e r e ~ h ~ ~  bngan naturalera 
econbmica o exPre~i6n rnoneta/ia; f - 18 en~meracldn de 10s hf3chos y 10s fundamentos jurídicos de 

Ia pretensión; g - ofMmiento de /os medios pmbato~os." Francisco Javier Romero Montes, 
Derecho Proceoal De1 Trabajo: doctrina, analisis Y ~ m e n t a r i o ~  de Ia L ~ Y  Procesai Del Trabajo no 
26636, p. 96-99. (tnd. livt'@ do .umr). 



0 Direito do Trabalho 4 a parte da ciencia jurldica que regula as relaçdes 

de trabalho, visando a proteger e a ampliar as garantias sociais dos 

trabalhadores. 

Na seara do Direito pro~essual, definiçáo e conceituaçáo são fatores de 

suma importancia, visto que a t8cnica processual deve ser uma s6, constituindo 

um conjunto de diretrizes previstas e previsíveis tanto pelas partes quanto pelos 

julgadores." 

O Direito Processual do Trabalho relaciona-se com o Direito do Trabalho 

de tal forma que alguns autores entendem que faz parte desse direito. A maioria 

das normas processuais do trabalho 6 encontrada na CLT. que na maioria dos 

seus artigos trata do Direito do Trabalho. 0s  prb~rios dispositivos processuais do 

trabalho sao aplicados para concretízaçao do direito material do trabalho. Porbm, 

o Direito Processual do Trabalho não 6 parte do Direito do Trabalho, pois o 

primeiro tem normas próprias, que são de Processo e não de direito material. O 

Direito Processual do Trabalho trata-se apenas de um instrumento que visa 

assegurar a concretiza~a~ e a efetiva~ao das rlormas do Direito do Trabalho, 

quando postuladas em Processo. 

A defesa dos interesses perante o Poder JudiciBrio gera, entre as partes 

envolvidas, um conjunto de deveres. obrigapões, poderes, direitos, faculdades e 

ônus, surgindo entre elas um vinculo jurídico. 

28 Jorge Luiz Souto Maior, P ~ O  Inicial, P. 71 
@ 



Conceitua Jorge Luiz Souto Maior, que: 

A interação dos atos processuais e a relação existente entre os sujeitos, 

aliadas ao objetivo de se atingir a solução da controvérsia, distribuindo 

justiça, mediante a atuação da vontade concreta da lei, compbem o que 

se chama pr~cesso .~~  

Entretanto, a validade do processo depende da observação de certos 

pressupostos, denominados pressupostos processuais. 

0 s  pressupostos antecedem o ato e os elementos sao analisados por 

ocasião da formação do ato ou, posteriormente, na verificaçao da regularidade do 

ato praticado, embora ambos sejam conceituados, genericamente, como 

requisitos. 

Em resumo, pressupostoS processuais sã0 OS requisitos de existência do 

processo. 

Nesse passo, a petição inicial, como materializaflo do direito de açao, 

trata-se de pressuposto processual, cuja inexistência impede a formaça0 do 

processo. 

A petição inicial é considerada uma das peças mais importantes do 

processo. c dela que irao decorrer as demais conseq0ências do processo. por 

isso, deve ser redigida cuidadosamente, de modo que, nao 96 a parte contraria a 

entenda perfeitamente, mas tambem 0 juiz ao proferir a sentença compreenda o 

que está sendo postulado pelo autor. Uma petiçao inicial mal feita gera 

Pdiçgo Inicial, p. 73. 



contestações ainda piores, e sentenças iguais, pois se o juiz não entende o que 

está na inicial e na defesa, terá dificuldades em prolatar a decisão. 

Conceitua Vicente Greco Filho, que: 

A petiçáo inicial a o ato formal do autor que introduz a causa em juizo. 

Nela, em essencia, está descrito o pedido do autor e seus fundamentos e 

sobre esse pedido incidirá a prestação jurisdicional. 

... Em virtude do principio da iniciativa da parte a inicial se reveste de 

extraordinária importância, nao s6 porque a defesa iG efetivar-se em 

função do que ali est8 consignado, mas também porque a pr6pria 

jurisdição só pode atuar nos limites do que foi pedido.30 

Arruda Alvim apresenta o seguinte conceito e comentários: 

A demanda (petição inicial) é o edificio do processo. Nela se expressam 

e se condensam, já no limiar do processo, todas as linhas bgsicas sobre 

as quais se desenvolverá, constituindo-se a expressa0 relatada dos 

fatos, a que deve se opor a Outra Parte. Com base nesse contradit6ri0, de 

Iado a lado, é que será proferida a Sentença. O que se diz, pois, na peça 

vestibular, no sistema do Código de Processo Civil, tem cardeal 

importancia, pois limita mesmo a atividade jurisdicional, na identificaçao 

do juizo hist6riw que embasa o pedido (art. 128; art. 4 O  do Código de 

processo Civil, 1939), valendo essa mesma limitação para o réu, no 

mesmo sentido e com os mesmos efeitos e eventuais consequéncia~.~' 

O processo se inicia por vontade da parte. A petição inicial 6 o instrumento 

usado pela parte interessada. 0 autor da ação. no exercício do direito de ação, 

para pedir a tutela jurisdicional ao Estado. É atravbs da peti@o inicial que se 

materializa a ação e se limita a lide. 

Tem-se por proposta a demanda no momento em que a petiHo inicial for 

distribuída ou despachada. 

- - 

Vjcente Greco Filho, Direito Procê~Sual Civil Brasileiro, p. 93. 
31 Arruda Alvim, Deveres das Partes e dos Procuradores, no Direlto Procmsual ~ 1 ~ 1 1  
Brasileiro - A Lealdade no Processo, P. 11. 



Para Amaral dos Santos, a "petição inicial é o ato por excelência 

constitutivo da relação processual. Sem ela não se instaura o processo."32 

Esclarece Jorge Luiz Souto Maior que: 

(...) a petição- inicial, como materializaçã~ do exerclcio do direito de a w ,  

trata-se de pressuposto processual, cuja inexistencia impede a forma@o 

do processo, mas os requisitos de petição inicial sgo caracteres de 

ordem processual, autênticos requisitos intrínsecos, elementos de 

constituição válida ou de desenvolvimento regular do processo. Com 

efeito, seriam da primeira esp6cie os requisitos inscritos nos incisos I, 11, 

III e IV do artigo 282 do CPC, além da juntada de documento essencial e, 

da segunda, o dos incisos V, VI e VII, do mesmo artigo.33 

Para este autor, o Código somente equivocou-se ao denominar de 

pressupostos os elementos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, mas acertou quando dispos no caput do artigo 267, que havera 

extinção do processo, se esses "pre~~upostos" n8o forem acatados. 

Assim sendo, o indeferimento da petição inicial, por ausência de algum 

requisito exigido em lei, nao impede a formaçao do processo. 

Em opinião contrhria, dentre outros, observa Wellington Moreira Pimentel, 

que 0s requisitos enumerados no artigo 282 do CPC, "se destinam não a 

possibilitar a regular formago e o normal desenvolvimento do processo, como 

também, do seu exame O Juiz verificar&, desde logo, SE! h& viabilidade para a 

própria formação do pr~~esso",  concluindo que: "A economia processual e 0 

dever de velar pelo saneamento do PrOCeSSO ditam a regra que autoriza o 

indeferimento da inicial"." 

32 Amara1 Santos, Primeiras linhas..., 1' VO~., P. 322. 
33 Jorge Luiz souto Maior, PetiçILo Inicial - No Processo Civil - No processo do Trabalho, p. 

81. 
34 Wellington Moreira Pimentel. Comenurios ao Código de Processo Civil, vol. 111, p. 215. 



Porém, para Jorge Souto Maior, "não há como negar a existência do 

processo mesmo quando não se pode reconhecer o direito à tutela jurídica 

A lei exige, ainda, que a-petição tenha a forma escrita. Geralmente ela 6 

datilografada, porém nada impede que seja manuscrita ou reproduzida por 

qualquer meio mecânico. 

Ela deve conter, num primeiro momento, a afirmação dos fatos, depois 

vem os fundamentos jurídicos e por ultimo o pedido. 

A petição inicial deve seguir alguns principias que serão examinados: 

- Princípio da inércia da iurisdicão: de acordo com este principio o juiz não 

pode agir de oficio, ou seja, a ~urisdiçao 6 inerte, s6 atuando provocada. Esta 

provocação, no processo civh 6 feita através da petição inicial, que pode ser 

proposta por qualquer cidadão. 

- Princípio da disponibilidade: este princípio se refere à possibilidade que 

as pessoas tem de apresentar ou não a sua Pretensao em juízo. A apresentação 

da pretensão em juízo deve ser feita através da petição inicial. 

- Princípio da conçiruencia: este princípio diz respeito à liberdade das 

partes de limitar a atuaeo do Juiz aos fatos e aos pedidos que estas entendam 

necessários à composiç~o da lide. c uma forma de garantir a imparcialidade do 

juiz, uma vez que este fica adstrito aos fatos apresentados. 

35 Jorge Souto Maior, op. cit., P. 81. 



- Princípio da substanciacão: de acordo com este principio, o autor não 

pode trocar de causa de pedir, nem de pedido após a citação do réu. 

Observa Sérgio Pinto Martins que: 

Não importa que a petição inicial seja de uma ou duas folhas. O 

importante 6 que a peça vestibular seja bem redigida, tendo causa de 

pedir e pedido, de modo que a parte contrária e, tambem, o juiz possam 

compreender o que está sendo postulado pelo autor.% 

A petiçao deve ter uma sequência lógica, se possível histórica e 

cronolbgica, dos fatos e fundamentos, Para se chegar na conclusão, onde vai ser 

feito o pedido, inclusive com OS cálculos dos valores pretendidos. HB necessidade 

de clareza, precisão e concisão na peça vestibular. 

" Sergio Pinto Martins. Direito Processual do Trabalho, p. 240. 
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5. OS REQUISITOS DA PETIÇAO INICIAL NOS DISS~DIOS 

INDIVIDUAIS TRABALHISTAS 

NOS dissídios individuais trabalhistas, as partes são detentoras do ius 

postulandi (art. 791 da CLT), não necessitando de advogado para ingressar com 

reclamação na Justiça do Trabalho. Pode, ainda, a reclamação ser apresentada 

pelos representantes das partes, pelo sindicato de classe ou pela Procuradoria do 

Trabalho (art. 839 da CLT). 

5.1. DISSCDIOS TRABALHISTAS INDIVIDUAIS 

Os dissidios trabalhistas São de duas espécies: individuais e 

coletivos. Ressaltando que não 4 0 número das partes que o distingue, pois 

centenas de empregados podem Propor uma aÇã0 trabalhista, contra um mesmo 

empregador, e ela ser& individual, ainda que piúrima. 

Em resumo: nos dissidios individuais 0 interesse enfocado é concreto 

e pretendido pelo sujeito de direito, na qual a ~~Orma de direito material incide, na 

concreção da pretensão insatisfeita e resistida pela outra parte, a quem incumbe 

o cumprimento da obrigação - o empregador. . 



Por outro lado, nos dissídios coletivos há, pressuposta, uma rela@o 

coletiva de trabalho, um grupo de empregados que participam como membros de 

uma determinada coletividade. 

Os interesses são abstratos, de grupos ou categorias, e a sentença 

tem caráter normativo, ou seja, cria uma norma, considerando que nenhuma 

preexiste ao conflito. 

Na visão de Amauri Mascaro Nascimento: 

a 'petição inicial no processo trabalhista é mais abreviada do que 

a elaborada para as açdes de direito civil e de direito comercial. É 

a própria natureza do pedido que faz com que essa simplificação 

se torne nece~sária."~~ 

Na petição inicial deve conter apenas os fatos essenciais. 

Resumindo-se, nos casos mais simples, às cláusulas do contrato e sua duraçao: 

data da admissão, remuneração, opção ou não pelo Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, horhrio de trabalho, data e narraçao do ato lesivo. 

Na maioria dos casos basta alegar que a suspensão ou o 

despedimento foi imotivado, que as horas extras nao foram pagas etc., 

outorgando à parte contrária o bnus de alegar e provar a justa causa, o 

pagamento etc. 

Leciona Wagner D. Giglio, que: 

NOS dissídios individuais há conflito de interesses concretos de 

indivíduos determinados, enquanto nos dissiciios coletivos se 

discutem interesses abstratos de uma categoria composta de 

37 curso de Direito Processual do Trabalho, p. 212. 



número indeterminado de individuo~.~' (grifos do autor) 

Os dissidios individuais têm como objetivo a aplicação de norma 

jurídica ao caso concreto, enquanto OS dissídios coletivos visam a criaçao de 

normas gerais ou a interpretação de normal geral preexistente. 

0 autor 6 denominado reclamante e o r6u, reclamado, com exceçao 

ao caso de inquérito para apuração de falta grave, onde recebem o nome de 

requerente e requerido.3g 

Observa o autor que a regulamentação do processo trabalhista 6 

lacunosa, tornando difícil seu estudo e aplicaçao: 

A Consolidação das Leis do Trabalho abriga a maior parte dessa 

regulamentação, mas existe bom número de diplomas legais da materia, 

n8o consolidados. 

Diante da falta de regulamentação especial, deve o intbrprete se socorrer 

do C6digo de Pr0Cesso Civil, como dispõe o art. 769 da CLT: "nos casos 

omissos, o direito processual Comum ser6 fonte subsidiária do direito 

processual do Trabalho, exceto naquilo em que for incompativel com as 

normas deste Titulon. 

Na fase de execuflo, incide ainda, subsidiariamente, o Decreto-lei no 
960, de 17.1 1.1938, disciplinando o processo dos executivos fiscais para 

a cobrança judicial da divida ativa da Fazenda Pública Federal (CLT, art. 

889), alterado pelo Decreto-lei no 479, de 19-2-6g.40 

Na Justiça do Trabalho, 0 art. 768 da CLT prevê, que "terá 

preferência em todas as fases processuais O dissídio cuja decisão tiver de ser 

executada perante o juizo da falência." 

Na área trabalhista, a soluça0 dos litígios foi facilitada pela . 
38 Wagner D. Giglio, Direito Processual do Trabalho, p. 107. 
39 Wagner D. Giglio, op. cit., P. 107. 
40 Wagner D. Giglio, op. cit., p. 108. 



possibilidade de aus8ncia do advogado, simplificando a forma de se propor uma 

reclamação. 

A respeito, Domingos Sávio Zainaghi, leciona que: 

A CLT preve em seu art. 840, que a reclamaçao poderá ser escrita ou 

verbal. Neste último, a parte dirige-se B Justiça do Trabalho, fazendo ali 

sua reclamação, sendo esta reduzida a termo por um funcioná ri^.^' 

Tal fato significa que no processo trabalhista, as partes têm o jus 

postulandi, isto é, podem ingressar em juizo e acompanhar sua reclamaçao sem 

a intermediação de procurador (CLT, art. 7 9 1 ) . ~ ~  

Assim sendo, a pade poderá redigir sua própria reclamação, 

devendo apresentá-la em duas vias, sendo a primeira para a notificação do 

reclamado. Porém, n6o lhe é vedado fazer-se representar por procurador, que 

poderá encarregar-se de formular a petição inicial da reclamação. 

Também a Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho e o 

sindicato de classe poderão ter a iniciativa da ação, podendo propor a 

reclamaçao em nome do representado ou associado, respectivamente (CLT, aR 

839). 

Em quaisquer das situaçdes, aplica-se o art. art. 840, § 10 da CLT: 

(...I 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 . 

uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissldio, o 

pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. 

0 s  requisitos da petição inicial, relacionados no artigo acima citado, 

41 Domingos Savio Zainaghi, Elementos de Direito Processual do Trabalho, p. 55, 
42 Wagner D. Giglio, Op. cit.. P. 108. 



não podem ser dispensados porque representam a garantia de uma efetiva 

prestação jurisdicional e a realização do devido processo legal (contraditório e 

imparcialidade do juiz). 

Não podendo esquecer que uma petição bem formalizada é o início 

de um processo ágil e justo. Ressaltando, ainda, que o entendimento de que a 

petição inicial no direito do trabalho deve ser abreviada, não tira a exigencia de 

todo o formalismo previsto no art. 840 da CLT. Os requisitos exigidos são tão 

simples e diretos que admitir menos do que ali se pede, seria o mesmo que negar 

a parte o direito de pleitear bem 0s seus direitos, nao reconhecendo a devida 

importância da questão trabalhista. 

5.2. O ARTIGO 840 DA CLT 

O art. 840 da CLT, em seu § 1°, apresenta os requisitos da petiçao 

inicial, de uma forma bastante simplificada: 

Sendo escrita, a reclamaçh deverá Conter a designaMo do presidente 

da Junta, ou do Juiz de Direito, a quem for dirigida, a qualificaç80 do 

reclamante e do recIamado, uma breve exposiçilo dos fatos de que 

resulte o dissidio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de 

seu representante. 

0 s  requisitos da petição inicial trabalhista são os mesmos seja a 

reclamação verbal ou escrita. cabendo ao reclamante a escolha\quanto forma 

utilizada. N ~ O  se aplica essa o~ção, apenas, com relação aos inqubritos 



destinados a apuração da falta grave, cuja postulaçao deve ser obrigatoriamente 

escrita (CLT, art. 853). 

A obrigatoriedade da breve exposição dos fatos, muitas vezes, não 

é obedecida, não havendo necessidade de se fundamentar a petição inicial em 

dispositivos legais. O pedido deverá estar de acordo com o descrito no corpo da 

petição, OU seja, o que constou da causa de pedir. 

A petição inicial deve ser escrita ou verbal. Sendo verbal, deverá ser 

reduzida a termo pelo auxiliar onde foi apresentada, contendo duas vias 

datadas e assinadas pelo escrivao ou chefe de secretaria, adotando-se, após, 0s 

demais procedimentos para as reclamaçóes escritas (§ 2 O  do art. 840 da CLT). 

Distribuída a reclamaç80 verbal, 0 reclamante deverá. salvo motivo de força 

maior, apresentar-se, no prazo de cinco dias, ao cart6rio ou A secretaria, para 

reduzi-la a termo, sob pena de não poder ajuizar outra ação por período de seis 

meses (parágrafo único do art. 786 da CLT). 

No inqukrito para apuração de falta grave a petiçllo inicial deverá ser 

escrita (art. 853 da CLT), assim Como no dissídio coletivo (art. 856 da CLT), na0 

sendo admitida reclamação verbal, nestes CasoS. 

A qualificaç8~ do reclamante corresponde a nome completo, 

nacionalidade, profissão e estado civil. Deve ser indicado 0 endereço completo do 

reclamante, de preferência Com CEP, Para agilizar eventual notificação. Quanto a 

indicação da data de nascimento do reclamante, mesmo não existindo previsão 
, 

na lei nesse sentido, na prática se faz necessária a indicaçao. 6 aconselhável que 

se coloque o número da CTPS do obreiro. Para que, se for necessário se efetuar 



alguma anotação, seja possível verificar esse documento. O endereço do 

reclamante deve estar completo. 

Geralmente, indica-se a data de admissão e dispensa, a função do 

obreiro, seu último salário, OS dias de trabalho, seu horário de trabalho e intervalo. 

N ~ O  6 mais necessário indicar se o trabalhador é optante do FGTS, se tiver sido 

admitido a partir de 05.10.88, Uma vez que a Constitui@o de 1988 garantiu este 

direito ao trabalhador (art. 7', 111). Caso tenha sido admitido em data anterior a 

vigência da lei, devera mencionar se era ou não optante do FGTS. 

A seguir, se efetua o pedido, resumindo o autor aquilo que pretende 

receber. 

A petiçao inicial deverá conter duas vias (art. 787 da CLT). Uma 

delas será a peça vestibular do processo e a outra irá acompanhar a citaflo do 

reclamado. Se houver mais de um reclamado, dever& ser fornecida uma via para 

cada rbu. 

0 valor da causa 6 importante na inicial, pois possibilita ao 

reclamado saber quanto O autor pretende receber, proporcionando defesa à r& e 

inclusive facilitando a conciliação em audiência. 

0 art. 2O da Lei no 5.584170 estabelece que o juiz, antes de passar à 

instrução, irá fixar o valor da Causa, se este for indeterminado no pedido ou se 

houver omiss80 na inicial. O valor da causa tamb6m poderá influir no pagamento 

das custas, como em caso de improcedência do pedido. 

O valor da causa deve corresponder &quilo que realmente o autor 



pretende receber do reclamado, inclusive correção monetaria e juros. 

Caso o pedido não possa ser apurado, ou seja indeterminado, .o 

autor devera atribuir o valor da causa por estimativa, não havendo que se falar 

em valor da causa para efeitos. de alçada ou apenas para efeito de custas, por 

falta de norma legal nesse sentido. 

5.2.1. Designação do Juiz da Vara, OU do Juiz de Direito a quem 

for dirigida 

De acordo com Jorge Luiz Souto Maior, a importância desse 

requisito estabelecer, de modo inequívoco, a qual 6rgBo julgador o reclamante 

requer a apreciaçao de sua pretensao. Por isso, se diz que o reclamante 6 o 

primeiro a apreciar a regra processual da competencia, OU seja, deverá dirigir sua 

pretensão ao órgão competente Para julgar seu pedido, pois, caso contrário, 

poderá sofrer os efeitos processuais de seu equivoco.43 

NO cabeçalho da petição inicial, deve ser indicado o juiz 

competente para julgá-la, Caso na localidade em que a a@0 for proposta, tenha 

apenas um juiz. 

Havendo mais de um juiz competente, a petição conterá um 

espaço no lugar em que menciona 0 juiz a quem e dirigida, onde o número da 

Vara a que couber por distribuiçao serã inserido posteriormente. 

. 
Observa Moacyr Amara1 Santos, que "indica-se o juiz não 

Jorge Luiz Souto Maior, op. cit.. p. 255. 



pelo nome, mas pelo seu grau ou cargo: não a pessoa, mas a a~tor idade".~~ 

Para Vicente Greco Filho, da designaçao do 6rgao a primeita 

conseqüência advinda e a prevenção." 

Para se compreender a prevenção no processo do trabalho, o 

autor, sugere se verificar como ocorrem a conexao e a contin&ncia, cujas 

definiçoes legais desses institutos são buscadas nos artigos 103 e 104 do CPC, 

respectivamente. 

Esclarece Jorge Luiz Souto Maior, que n8o se pode confundir 

a expressão "objeto", referida nessas normas legais, com "pedido": 

Deve ser entendida como relaçao jurldica. Assim, nao haveria, por 

exemplo, conexao entre duas reclamaçbes em que reclamantes 

diferentes pedissem, pelos mesmos fundamentos, diferenças salariais 

decorrentes da aplicação da URP, de fevereirol89, em face da mesma 

empresa.? 

A identidade das causas de pedir deve ter como fundamento 

um mesmo fato. Os fatos distintos, embora semelhantes, n8o dão ensejo à 

conexão. 

5.2.2. Conexão 

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 103, a 

respeito da conexão entre dois Ou mais processos, dispbe o que segue: 

&I Moacyr Amaral Santos, op. cit... 2' VOI., p. 134. 
45 Vicente Greco Filho, Direito P ~ ~ s s u ~ I ,  vol. II, p. 93. 

J O T ~ ~  L u i ~  Souto Maior. Petiçlo Inicial, p. 256. 



Art. 103 - Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for 

comum o objeto ou a causa de pedir. 

Duas ou mais açóes são conexas quando tiverem em comum 

o objeto ou a causa de pedir. Objeto da açao 6 o que o autor pede ao juiz. Causa 

de pedir ("causa petendi") é o fundamento de fato e de direito da demanda. 

Todo o processo possui tres elementos básicos, quais sejam, 

0s sujeitos (integrantes dos pólos passivo e ativo), O objeto e a causa de pedir (o 

fato no qual se baseia a ação ou pretensão aduzida em juizo). Para que haja 

conexão entre duas ou mais ações há de existir a identidade parcial dos 

elementos da lide, deduzida em cada um dos feitos processuais (objeto ou causa 

de pedir). 

O supracitado dispositivo processual (art. 103) admite duas 

possibilidades de conexao, com base na causa de pedir e outra com base no 

objeto da ação. Assim, duas OU mais açóes sa0 COnexas entre si, nos casos em 

que versarem ou tiverem 0 mesmo objeto ou a mesma causa de pedir ("causa 

petendj") e não necessariamente OS mesmos sujeitos. 

Ocorrendo qualquer uma das hipóteses acima, 0s feitos 

devem ser reunidos num só e conjuntamente apreciados pelo juizo, pois a 

decisão de um, influenciará na decisão de outro. 

Para melhor entendimento, vejamos o que se entende por 

"objeto" e o que se entende por "causa de pedir". 0 objeto de uma açao. e, em 

verdade a própria pretensao do autor, 6 o pedido que O autor pretende ver 

,,tisfeito pelo pronunciamento da tutela jurisdicional do Estado. Tem-se, assim 



por pedido, o bem juridico pretendido pelo autor em face do reu. 

Assim sendo, em uma ação declaratória revisional de um contrato, o objeto da 

ação é o próprio pedido do autor, ou seja, que se declare a nulidade de 

determinadas cláusulas contratuais e que O ~ U ~ Z O  determine sua revisao. 

Por outro lado, a causa de pedir, ou "causa petendi ", 6 o próprio fato jurídico que 

ampara a pretensão do autor. Diz respeito à situação fática que, repercutindo na 

previsão legal em abstrato, dá fundamento ao pedido do autor. 

Em síntese, o objeto é aquilo que se pede, o que se pretende 

com a propositura da açao judicial, sendo que a causa de pedir é o porque se 

pede, ou seja, a conjunto de circunstancias ocorridas no plano concreto (plano 

real) que dão guarida ao pedido, pretensão da parte autora, uma vez considerada 

a incidência da norma legal em abstrato. 

A primeira.forma de conexão se dá quando nas diversas lides 

se disputa o mesmo objeto, como Por exemplo, no caso de duas açóes voltadas, 

separadamente, contra dois coobrigados de uma mesma divida (devedor e fiador; 

ou sacador e avalista), pois a ambos 0s demandados se pede o mesmo objeto, 

isto 6, o da mesma divida. Ocorre também conexão entre varias 

execuçdes do devedor Comum de que sujam sucessivas penhoras de mesmo 

bem (objeto da execu~ao). 

A segunda forma de Conexão, é a que se baseia na 

identidade de "causa petendi" que ocorre quando várias açbes tenham por 

fundamento o mesmo fato jurídico. 



Um exemplo de ocorrência desta forma de conexão de feitos 

processuais é bem ilustrado nos casos em que uma parte propõe a execução 

judicial de um contrato e a outra PrOpoe uma ação declaratbria de nulidade do 

contrato ou de algumas de suas cláusulas. Nesse caso, o fato jurídico que 

fundamentou a pretensão de ambas as partes 6 o mesmo, ou seja, o contrato, 

quer seja descumprido pelo inadimplemento, quer seja descumprido ou celebrado 

com base em cldusulas nulas abusivas que mereçam revisão ou anulação. 

Desse modo, reputando-se às considerações acima, tem-se de duas ou mais 

ações reputam-se conexas entre si, ensejando sua reunião, nos casos em que 

tratam do mesmo pedido (objeto da pretensão) ou que tratam do mesmo fato 

jurídico, ou seja, a causa de pedir de ambas 4 amparada por um fato jurídico 

idêntico, de acordo com os exemplos já mencionados. 

5.2.3. Continência 

O diploma processual civil brasileiro, acerca da u~~ntinencian, 

dispõe, em seu artigo 104, O que segue, "in verbis ": 

~ r t .  104. Dá-se continencia entre duas ou mais açbes, sempre que há 

identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por 

ser mais amplo abrange o das outras. 

Na linguagem jurídica, O termo continência é aplicado para 

indicar a ligaçgo ou a relaçáo existente entre duas causas, em vista do que se 

evidencia conexão havida entre elas. 
. 



A continência assemelha-se à conexão que se dB entre duas 

ou mais açbes sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, 

mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. 

A continência é, portanto, maior do que a conexão, dado que 

uma das causas se contém por inteiro dentro da outra, e não apenas no tocante a 

alguns elementos da lide, como se passa nas ações conexas. 

A relaçao é de "continente" para "conteúdo", de modo que 

todos 0s elementos da causa menor se fazem presentes também na maior. 

Envolve a continência, pois, OS três elementos da lide: sujeitos, objeto e "causa 

petendi". 

Assim sendo, partindo-se da prévia identificação dos três 

elementos da lide (sujeitos, objeto e causa de pedir), conclui-se que ações 

continentes são, de certa forma conexas, mas encontram entre si, mais 

elementos comuns. 

O próprio vocábulo "contin6n~ia" nos remete à idéia de 

ucontençáoll, 'estar contidon. Assim, há continência nos casos em que 

uma lide esth contida dentro da outra. 

Desse modo, a continência de dois ou mais feitos prescinde a . 

absoluta identidade de sujeitos, identidade de causa de pedir ("causa petendi") e 

semelhança de objeto (pedido ou  retensa ao), diferenciado entre uma ação e . 
outra tão somente por sua amplitude. 



Assim, se em duas ou mais demandas distintas, estão 

presentes os mesmo sujeitos litigantes, o fundamento jurídico e fático da 

pretensão é o mesmo ("causa petendt') e o objeto das pretensões está abrangido 

em um ou outro feito, tem-se a fenômeno da continência. 

5.2.4. Diferença entre Conexão e Continhncia 

A determinação da diferença entre os dois fenômenos 

processuais, o da conexão e o da continencia, reside tao somente na prbvia 

análise dos elementos da lide, quais sejam, como dito, os sujeitos, a causa de 

pedir e o objeto pretendido. 

Tendo em vista a conceituação destes três elementos e a 

comparaçao entre os feitos processuais, simples 6 a aferição dos fenômenos da 

continência e da conexão. 

Primeiramente, para que haja conexão, o Código de Processo 

Civil, de modo autoexplicativo determina que deva haver Ou identidade de causa 

de pedir, ou identidade de objeto, nem mesmo, havendo necessidade de 

identidade de sujeitos antag6nicos entre 0s dois ou mais feitos a que se repute a 

conexão, Assim, duas OU mais lides que tenham ou 0 mesmo objeto ou a mesma 

tLcausa petendin reputam-sê conexas, na forma do artigo 104 do CPC. 

Num segundo plano, sob a análise da contidncia, mister 6 

que 0s sujeitos dos processos sejam 0s mesmo (identidade subjetiva), bem como 

indispensável que a "causa petendi" seja, tamb6m idêntica entre os feitos. Sob o 



ponto de vista do objeto da demanda, aquilo que o autor pretende com o 

exercício de seu direito subjetivo de ação, tem-se que não há necessidade 

imperiosa de absoluta identidade. Entretanto, em menção ao prdprio nome do 

instituto processual ventilado, h& de haver relação de contingncia entre os objetos 

das lides. 

Logo, pela simples verificação de identidade dos elementos 

que formam os processos (sujeitos, causa de pedir e objeto), traçam-se as 

diferenças entre conexão e continência. 

5.2.5. Conexão ou continência no processo do trabalho 

São raras as situações em que se daria conexão ou 

continência no processo do trabalho, mas ocorrendo, estará prevendo o juizo no 

qual a reclamação foi distribuída ou proposta em primeiro lugar, visto que no 

processo do trabalho não há despacho da inicial. valendo esta regra tanto para 

juízos da mesma jurisdiçao quanto para aqueles de jurisdiçdes distintas. 

Os casos mencionados tratam-se de hipóteses de 

prorrogação da competencia, a qual somente se apresenta possível nas 

hipóteses de competência relativa (em razão do valor e do local), já que a 

compet&ncia absoluta na0 se Prorroga, ainda que por acordo entre as partes, 

devendo o juiz pronunciá-la de oficio. A decisao de merito por juiz absolutamente 

incompetente, ainda que transitada em Julgado, poderá ser desconstituida pela 

açao rescisória (art. 485, 11, do CPC). 



5.2.6. Qualificação das partes 

A CLT não especifica os elementos da qualificação, deixa a 

critério da parte estabelecer quais os dados que devera apresentar para a 

identificação das partes. 

Neste caso não existe omissão e sim o reconhecimento de 

que a identificação da parte compete ao reclamante, portanto, dispensa-se o uso 

subsidiário do art. 282, 11 do CPC. 

O que ocorre na maioria das vezes que se excede a 

aplicação subsidiária do CPC, pois Se exige que a inicial apresente número da 

CTPS, do RG, além do CEP do endereço do reclamado, o que não existe amparo 

na lei. 

Com base no caput do art. 5' da Constituição Federal de 

1988, deixa de ser essencial no processo do trabalho, a indicação na 

nacionalidade, considerando a igualdade de condiçóes de trabalho entre 

empregados brasileiros e estrangeiros. 

de relevante importancia, tambem, a indicaçao da profissão 

para 0s casos de gratuidade das despesas processuais. 

Quando se qualifica a reclamada, tratando-se de pessoa 

jurídica, basta que o reclamante indique a sua designação, ainda . que informe 

apenas o nome fantasia, e a localização desta. 



Na petição inicial, o reclamante tem a obrigação de se 

identificar e de identificar a reclamada, fornecendo todos os dados necessários 

para a localização sua e da reclamada. Os meios que utilizará não importam, 

desde que esses objetivos sejam alcançados. 

A Constituição Federal dispõe sobre a competgncia para 

legislar sobre direito processual, conferindo a União (CF, art. 22, 1) com o que, 

atribuindo essa competência geral tamb6m O fez quanto ao direito processual do 

trabalho. Porém, os tribunais expedem regimento interno, instruções normativas a 

respeito de diversos temas processuais, provimentos da corregedoria etc. 

Mesmo com toda clareza do art. 22, 1 CF188, sabendo que 

cabe apenas a União determinar regras, na prhtica somos obrigados a observar 

as determinações do tribunal, Como ocorre, Por exemplo, no TRT da 2a regiao. 

O Provimento n. 05/88 do TRT da 2a Regiao, deverão constar 

das reclamaçóes trabalhistas: a) a qualificaçáo do reclamante, com indicaçao do 

nome completo, estado civil, nacionalidade, profisstio. RG, CIC, no da CTPS, e 

endereço completo (rua Ou avenida, bairro. vila ou jardim e o respectivo código de 

endereçamento postal - CEP); b) dados fornecidos pelo reclamante, que possam 

complementar o endereço da reclamada Para facilitar a localizaÇao da mesma, se 

for o caso. 

O Provimento CR 6212001 que trata das formalidades da 

petição inicial, como: escrever a palavra "em branco", com letras visíveis, à ma0 

ou carimbo, nas páginas em branco do processo; margem esquerda de 4 cm, e o 

espaçamento superior entre O endere~amento e O inicio do texto ser& de 10 cm 



no mínimo; juntada de documentos no máximo em número de 06 (seis) por folha 

etc. 

Os nomes, prenomes, estado civil, profiss80, domicílio e 

residência do autor e do réu: c a identificaçao das partes processuais (autor e 

r4u), que serve para verificar a legitimidade processual e para a causa, ativa e 

passiva. A falta e a falha na identificação elou qualificaçiio das partes 

processuais não acarreta em nulidade do processo se este atinja os seus fins. 

5.2.7. Identificação da ação 

A identificaçao da a@o 6 de extrema importancia porque 

mantém estreita ligaçao Com outros institutos processuais, tais como, coisa 

julgada, litispendência e a alteração da lide. 

Analisando sob um aspecto mais tradicional a açao se 

identifica com base em três dementes: as partes, 0 pedido e a causa de pedir. 

Vale salientar que na petição inicial trabalhista a 

fundamentação jurídica não 4 um de seus requisitos. Assim, o que identificaria a 

ação seria apenas as partes e o pedido, primeiro porque a competencia da 

Justiça do Trabalho, sob O aspecto dos dissidios individuais, está ligada a um 

único tipo de relação de direito material, cujos elementos faticos constitutivos sao 

definidos por lei (náo-eventualidade, subordinaçao e a onerosidade), e segundo 

porque os fatos das rela~(les jurídicas derivadas esta0, igualmente, delimitados 

na lei. 



Com certeza, não há, como regra, outros fatos, senao 

aqueles previstos na lei, que possam constituir as relações principais e derivadas 

na Justiça do Trabalho. Sendo certo que todos OS fatos que se possam narrar e 

discutir na lide trabalhista visa unicamente, à prova desses fatos constitutivos. 

O mesmo se dará no tocante às relações derivadas. Com 

efeito, de acordo com a lei, as horas extras serão devidas quando trabalhadas 

alem da oitava hora diária ou da quadragesima quarta semanal. Existindo o 

pedido de horas extras, automaticamente, essas duas situaçóes fáticas serao 

analisadas, independente de 0 autor tê-las especificado ou não. 

Como dito anteriormente, a ação trabalhista, se identificará 

pelas partes e pelo pedido, a na0 ser que 0 pedido se fundamente em direito 

cujoç fatos constitutivos (da relaçao derivada) MO estejam delimitados na lei, o 

que "0 Direito do Trabalho SÓ Ocorre Por exceÇã0 - ex: rescisão indireta ou justa 

causa -, ou em normas convencionais. 

Amauri Mascaro  asc cimento", observa que muitas vezes no 

próprio pedido jB se encontra sua causa, e Somente Se há uma causa específica 

e não rotineira 6 que se deve mencioná-la, de forma específica. 

47 Curso de Direito Processual do Trabalho, p. 214. 



5.2.8. Breve exposição dos fatos 

A narrativa do fato deve ser objetiva; não há necessidade de 

repetir texto da lei ou do contrato. 

Precisão: 0 s  fatos devem ser narrados de forma precisa na 

petição inicial. Esta deve estar ligada AS particularidades de cada caso em 

concreto. 

Clareza: além da precisao, os fatos também devem ser 

descritos com clareza, para que possam ser entendidos pelo juiz e pelo réu. Este 

requisito é importante, pois se 0 magistrado não entender o que 6 demandado 

pelo autor da a@o, certamente n80 atenderá a seu pedido. 

Concisão: o autor da açao deverá fazer uma seieçao dos 

fatos que são relevantes para a ação, fazendo uma breve exposição dos fatos. 

Não se deve, de forma alguma, perder o objetivo principal que 

o reclamante almeja Com a a@o trabalhista, qual seja, o de alcançar a 

procedência da sua aça0. Por isso, quanto mais C O ~ ~ U S ~  for a inicial, menos 

chance terá de atingir O objetivo. 

considerando a peculiaridade do direito material trabalhista, 

que relaciona varias obrigaçaes a uma única reia~ao, cujos fatos constitutjvos - 

tanto da relaçB0 quanto dos direitos dela decorrentes - são prevista na lei, a 

breve narração dos fatos na trabalhista, possui mais a f ~ n ~ ã o  de localizar a 

relaçao entre reclamante e reclamado no tempo e no espaço do que a de 



fundamentar os pedidos formulados, até mesmo porque o julgamento do pedido 

envolverá todas as questões de fato relativas à pretensão. 

Vaie ressaltar, ainda, que somente os fatos principais, 

aqueles que geram a relação obrigacional, devem ser narrados na inicial. 0 s  

fatos secundários, aqueles que servem para demonstrar a ocorrência dos fatos 

principais, não precisam ser apresentados na inicial. 

5.2.9. O pedido 

O pedido decorre do fato e do fundamento, que deve ser 

formulado com clareza e precisao. O pedido deve ser certo e determinado, 

podendo, entretanto ser formulado de fofma genbrica. A resposta dada pelo juiz 

ao pedido do autor 6 o julgamento com merito da Causa, 6 a decisão da lide. 0 

autor, por primeiro, reclama a tutela jurisdicional - pedido imediato, que consiste 

numa condenaçáo, numa declaraçao, m~ma constituição ou numa satisfaça0 de 

direito existente. 

0 bem da vida que afirma estar tutelado pelo direito constitui 

o pedido mediato, qris constitui em qualquer valor representativo para vida 

humana (material OU irnateria!). 

Se a petição estiver incompleta ou possuir defeitos ou 

irregularidades o juiz determinará que 0 autor a emende OU complffte no prazo de 

dez dias. Se esta soiicitaçao nao for atendida a peti@o inicial ser$ indeferida. 



Faltando uma coerente exposição dos fatos e ou do pedido, a 

petição inicial será julgada inepta de plano, obstando-se o prosseguimento do 

feito. 

Na pratica 6 rara a ocorrência de ser a petiçao inicial julgada 

inepta, vez que antes de se oferecida à contestação, aquela peça poderá ser 

aditada, sanando-se a deficiência apresentada. 

Tostes   alta^' entende que sao verifichveis no processo 

trabalhista três espkcies de pedido: a) pedido alternativo; b) obrigaçiio alternativa; 

c) alternatividade subsidiária. 

Na primeira, o reclamante expõe fatos que podem resultar em 

dois ou mais direitos, pretendendo 0 reconhecimento de um deles, com a 

exclusao dos demais. A hipótese mais comum B a alteraçao contratual, que 

possibilita o pedido de retorno a situação anterior Ou a rescisao indireta do 

contrato, ficando a cargo do Julzo optar Por uma ou Outra, conforme a gravidade 

e/ou a extensão ou projeção do dano causado. 

Na segunda, o que existe 6 uma duplicidade ou pluralidade 

de formas pelas quais a obrigaçáo do empregador será cumprida. 

Na terceira, os pedidos ser80 feitos em ordem sucessiva, 

para que, na eventualidade de não ser deferido 0 anterior, acolha-se o posterior. 

Tais situações são plenamente aceitáveis no processg 

trabalhista, e o que deve ter em conta 6 que qualquer forma de aitemiltivida e q 
g u ~  coer&ncia com o respectivo fato constitutivo e não dificulte a defesa, OU 

. 
geja na0 a fbrne contraditbria na impugnaçao 2 pretensáo do reclamante. 

48 p r ~ ~ r o c e s s o  do Trabalho, 128 ed., p. 176. 



5.2.9. Medida liminar 

Não havia nenhuma disposição na CLT que tratasse de 

medidas cautelares. Com a edição da Lei no 6.203, de 14-4-75, que acrescentou 

o inciso IX do art. 659 da CLT, alguns autores entendem que a norma 

consolidada passou a ter sua medida cautelar. Reza aquele dispositivo que cabe 

aos Juizes Presidentes das Varas do Trabalho conceder medida liminar, até 

decisão final do processo, em reclamaçbes trabalhistas que visem a tornar sem 

efeito a transferência disciplinada pelos parhgrafos do art. 469 desta 

Consolidação. 

Com a inclusão do inciso IX no art. 659 da CLT, deteminada 

pela Lei no 6.203, a CLT já dispbe de um procedimento cautelar, deixando de ser 

omissa sobre o tema. 

Observando mais atenciosamente o disposto no inciso IX do 

art. 659 da CLT, podemos concluir que na0 se trata de medida cautelar e sim de 

medida liminar. A medida liminar mencionada no incis0 IX do art. 659 da CLT 

está vinculada a existencia de reclamaç8o trabalhista, OU seja, de um processo 

que esteja em andamento, de Processo de cogniçao, onde o empregado discuta 

a transfer&ncia abusiva. De acordo com o dispositivo previsto na CLT, o 

empregado não poderá solicitar em medida cautelar a liminar visando obstar a 

transferência abusiva, mas apenas na própria reclama@o trabalhista. 

A iiminar contra a transferencia abusiva 6 concedida pelo 

prbprio juiz presidente no limiar do processo. 



Ser& a liminar concedida inaudita altera pade, e perdurar& 

ate decisao final do processo, nao podendo ser revogada em seu curso. Nao 

caberá recurso do indeferimento da medida liminar, pois somente da decisão final 

é que caberá o apelo, por se tratar de decisão interlocutória (5 l0 do art. 893 da 

CLT). Caber& mandado de segurança se a concessiio ou não da liminar ferir 

direito liquido e certo da parte. 

O mesmo raciocínio se aplica à liminar de reintegraçao do 

dirigente sindical, prevista no inciso X, do art. 659 da CLT, pois o referido inciso 

também faz referência à medida liminar em reclamação trabalhista. 

5.3. OUTROS REQUISITOS 

desnecess&rio o autor declinar as provas que serão produzidas 

com a inicial, pois estas serão apresentadas em audi(ncia, na forma prevista no 

art. 845 da CLT. 

Quanto a indicação das provas a produzir, inexiste omissa0 na CLT, 

de modo que não se aplica subsidiariamente O inciso VI, do art. 282 do CPC. 

totalmente dispensavel que 0 autor peça a aitaça0 da parte 

na petição inicial, pois a citação 6 automaticamente feita pela secretaria 

da Vara, independentemente de requerimento do autor. 

O funcionário da secretaria da Vara, após receber q petiçáo inicial 

dever& enviar em 48 horas Uma cbpia a reclamada, notificando-a que a audiência 



será a primeira desimpedida, depois de cinco dias (art. 841 da CLT), onde a 

reclamada apresentará sua defesa. 

Para Sérgio Pinto Martins: 

(...) a interpretação dos pedidos é feita restritivamente, porém no 
pedido estarão compreendidos os juros legais. A correçgo 

monetária também estará inserida no pedido, pois representa 

apenas a atualizaçilo monetária do valor principal. 4g 

Ser& prescindível constar da inicial às prestações vincendas, como 

ocorre em questões de adicional de insalubridade/periculosidade, quando o 

contrato de trabalho ainda vigora, Porque a sentença se estenderá enquanto 

durar a obrigação. 

5.4. DOCUMENTOS INDISPENSAVEIS A INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO 

INICIAL 

Cabe a parte autora instruir a inicial com os documentos destinados 

a provar-lhe as alegações, e indispensáveis à Propositura da ação. Assim, se o 

autor pleiteia salário-familia, deve trazer aos autos a certidao de nascimento do 

filho e o atestado de vacinação Para ter direito àquele benefício. Se pleitear 

verbas decorrentes da nomia coletiva, deverá carrear aos autos a referida norma. 

~ ã o  é permitido ao autor juntar documentos a qualquer fase do 

processo, com a exceçao de 0s fatos serem articulados após a propositura da 
\ 

a~-o, embora esse pedido possa ser indeferido pelo juiz. 

lo Direito processual do Trabalho, p. 238. 



Por outro lado, o juiz pode requisitar de oficio certidões para 

comprovar as alegaçóes das partes, e também, os procedimentos administrativos 

nas causas em que forem interessado a União, o Estado, o Município ou as 

entidades da Administração Pública indireta. 



6. ANÁLISE DA REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL 

TRABALHISTA 

A Consolidação das Leis do Trabalho nenhuma regra traz sobre a 

inépcia da petição inicial trabalhista, tornando-se de extrema importància analisar 

quais seriam os seus efeitos, provocados Por Uma inicial que nao atendesse 0s 

requisitos exigidos no ait. 840 da CLT e a previsão do art. 787 do mesmo 

diploma. 

N ~ O  se deve confundir irregularidade da petiçiio inicial com a inepcia 

desta, pois irregularidade 6 0 defeito da inicial, que n80 sendo inepta, dificulta o 

julgamento de m8rit0, em razao da falta de clareza quanto ao preenchimento de 

algum requisito. 

6.2. O ART. 791 DA CLT 

0 s  artigos 791 e 839 da CLT dispoem que a reclamaflo individual 

trabalhista pode ser apresentada por leigos, ou seja, quem não seja advogado. 

Normalmente, isso ocorre através de empregados e, mais 

comumente, por ex-empregados, que na0 Possuem tais conhecimentos, para 



saber, precisamente, quais são seus direitos que porventura tenham sido 

desrespeitados durante a vigência do contrato de trabalho. 

Essa reclamação costuma ser feita por via oral, sendo reduzida a 

termo pelo chefe de Secretaria (par. 2' do art. 840 da CLT). 

A peça inicial é formulada pelo próprio órgão judicial, através do 

chefe da Secretaria, ou outro funcionário designado, o qual cuidará para que a 

reclamação trabalhista preencha OS requisitos previstos no § l0 do artigo 840 da 

CLT. 

Se as informações do reclamante não forem suficientes, a 

reclamação não será concluída, ou seja, a atribuição de elaboração da peça 

inicial, com 0s requisitos legais 6 do próprio judiciário, O que torna impossivel, ao 

menos teoricamente, que uma reclamação verbal seja considerada inepta. 

A CLT, em 1943, não estabeleceu regras para o caso de in6pcia da 

inicial. Aliás, nessa época imperava a noção de que no processo trabalhista 

sequer existia petição inicial. 

O resultado da movimenta@o judicidria trabalhista 6 entregue às 

partes, e empregadores também quando esta0 acompanhados de 

seus advogados. Assim sendo, não há diferencia~ao entre reclamaç8o verbal, 

formolada pelo próprio interessado, e a reclamação escrita, apresentada pelo 

advogado. 0 s  mesmos critérios processuais silo adotados, em ambos os casos. 



6.3. O DEFERIMENTO 

No Brasil, a petição inicial nos dissidios individuais trabalhistas, não 

é submetida a um juizo de admissibilidade. Uma vez apresentada B reclamaçao, 

por escrito ou verbalmente, instaura-se a relação jurídica processual, com 

expedição, automática, de notifica~ão-cita~ão ao reclamado, dando-lhe ciência 

dos temios da reclamação e advertindo-lhe que deve comparecer à audiência 

designada, a fim de submeter-se a uma tentativa de conciliação e, se infrutífera 

esta, apresentar defesa, junto Com as provas que pretenda produzir. 

Constará da notificação que, no caso de sua ausencia, será 

decretada a revelia e considerados verdadeiros os fatos narrados pelo 

reclamante. 

Na jurisdição trabalhista, O legislador entendeu que a petição inicial 

se encontraria apta a alcançar um provimento de mérito e, por isso, não se 

preocupou em estabelecer um juizo de admissibilidade da inicial, o que apenas 

serviria para prolongar O Processo. 

A petiçao inicial nos dissidios individuais trabalhistas na0 depende 

de deferimento do juiz, para que possa se efetivar. 

6.4. IN~PCIA DA PETIÇAO INICIAL 

Também no tocante à in6pcia da inicial, a CLT foi omissa, sendo 



certo que a inicial trabalhista 6 sempre apta a instaurar a relação jurídica 

processual. 

Esclarece Domingos Sávio Zainaghi, que: 

Urna petição inicial sera inepta quando lhe faltar pedido ou causa de 

pedir, da narração dos fatos na0 decorrer logicamente a conclus80; o 

pedido for juridicamente imposslvel; e quando contiver pedidos 

incompativeis entre si. 

Sendo inepta uma petição inicial, o Juiz na0 poderá indeferi-la de plano. 

Firmou-se o entendimento jurisprudencial, que sd após concessao de 

prazo para emendar a inicial, o autor nao o fazendo, ti? que poderá ser 

declarada inepta a petiçao inicial.50 

De acordo com o Enunciado 263 do TST: 

O indeferimento a petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de 

documento indispensável à p~~positura da açao ou não preencher outro 

requisito legal, somente é cabfvel se, após intimada para suprir a 

irregularidade em dez dias, a parte nao o f ~ e r .  

Lembra Wagner D. Giglio que, log~camente, não se pode exigir de 

leigos o domínio da t6cnica ~rocessual, sendo que há um mínimo de requisitos 

exigíveis para a validade da petição inicial. Para O citado autor, a16m da 

identificaçao das partes e da assinatura (ou impressão digital) do reclamante, 

indispensáveis para a comunicaça0 do feito ao reclamado, devendo conter a 

narraçso dos fatos que fundamentam o pedido. sem O que n8o haver6 

possibilidade do demandado oferecer defesa.=' 

Caso haja falta de uma coerente exposição dos fatos @/ou do 

pedido, a petiçao inicial deverá ser Julgada inepta de plano, interrompendo-se o 

prosseguimento do feito. 

'O Domingos Sávio Zainaghi, op. cit., p. 56. 
'' Wqner D. Giglio. Dlreito Processual do Trabalho, p. 109. 



Raramente há ocorrência da petiçao inicial julgada inepta, uma vez 

que antes de oferecida à contestação, a mesma poderá ser aditada, ou seja, 

ampliada, retificada, emendada ou corrigida, corrigindo-se, desta forma, a 

deficiência que por~entura ocorra. 

Sendo a petição inicial aditada antes da audiência, e havendo tempo 

útil até a data de sua realizapo, deve-se dar ciência ao reclamado, por meio de 

cópia da alteração, com a finalidade de que este possa preparar sua defesa. 

Caso tal aditamento seja apresentado apenas em audiência, será devolvido o 

prazo para defesa ao reclamado, adiando-se a audiencia para outra data, com 

exceção se o mesmo abrir mão do prazo e se dispor a oferecer contestação 

Como já visto, elemento absolutamente fundamental da petiçao 

inicial 6 o pedido. Sua impoit6ncia fica patente com a analise da melhor doutrina, 

que o considera como um dos elementos identificadores da aç8o - juntamente 

com as partes e a causa de pedir -, alem de um dos pressupostos processuais.53 

Assim, não apresentando pedido, ou sendo este indefinido, a 

petição inicial sera inepta. Nesse passo, a liia0 da doutrina e da jurisprud&ncia: 

Inepta é a inicial a que falta o pedido. E sem dúvida que o é, porquanto, 

faltando o pedido, faltará contem para a sentença, em sua conclusao, 

uma vez que nao se saberá qual o bem da vida pretendido pelo autor. E 

como entre n6s vige o principio dispositivo, segundo o qual não pode o 

juiz agir de oficio e na0 pode ele decidir fora, aquém ou alem do pedido 

pelas partes, a ausencia do pedido impede, de modo absoluto e 

irremediável, o exercicio da atividade jurisdicional do Estado, 

consequentemente, torna inviávelo prosseguimento daprocesso. " 

52 Wagner D. Giglio. Op. cit., P. 109. 
,f. C I ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R - D I N A M A R C O ,  Teoria Geral do Processo, pp. 224, 225 e 257 
J . J . Calmon de Passos, Comentfirios ao Código de P~OC~SSO Civil, vol. 111, p. 256. 



E prossegue: 

(...) A inépcia é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido nao se 

revela claro ou mesmo não existe, de modo que a impossível se 

desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. 

Como o objeta do processo 6 o pedido do autor, é evidente que deve ser 

certo e definido, a fim de que a decisao corresponda a um verdadeiro 

bem jurídico, solucionando um conflito definido. O defeito expressional ou 

lógico impede a compreen~ã0 e o efeito natural que a inicial deveria 

produzir, qual seja, o de dar inicio à atividade processual.55 

A respeito, leciona Pontes de Miranda, que: 

Tem de ser indeferida a petição inicial quando: ... b) os fundamentos 

jurídicos, de que se valeu a parte ou o procurador judicial, são tão 

evidentemente inadmissíveis, ou ininteligíveis, que nenhuma sentença 

poderia ser dada com base neles; c) se o pedido é eivado de incerteza 

absoluta ... A letra b) compreende: ... a impossibilidade gnosiológica OU 

cognoscitiva, pela ininteligibilidade, ou por falta de sentido; a 

impossibilidade Ibgica, pela perplexidade ou contradição das proposiwç 

sobre os fatos, ou sobre os fundamentos jurídicos ... 56 

Para o autor, a petição inicial é inepta, entre outros casos, quando 

0s fatos tenham sido narrados de tal maneira que deles não se possa tirar o que 

serviria de exposição de causa para a lide: 

(...I ou quando os kindamentos jurídicos são tão evidentemente 

inadmissíveis, ou ininteliglveis, que nenhuma sentença poderia ser dada 

com base neles, ou ainda quando o pedido é eivado de incerteza 

abso~uta.~' 

Mesmo que, com algum esforço, se chegue à conclusao de que 

aquilo que o Requerente denomina "direito líquido e certo" constitui o pedido, 

está-se diante da sua impossibilidade jurídica, 0bst6culo intransponível. 

" vicente Greco Filho, Direito P ~ o c ~ s S U ~ ~  Chril Brasileim, 2 O  vol., p. 102. 
ss Pontes de Miranda, C~mentBri~S a0 Código de Pr0cOSso Civil, p. 85. 



A comprovação disso está no que ensina a doutrina pátria: 

As vezes, determinado pedido nao tem a menor condição de ser 

apreciado pelo Poder JudiciCirio, porque jCi excluido a priori pelo 

ordenamento jurídico sem qualquer consideraçao das peculiaridades do 
caso concreto. (...) Em todos esses exemplos, v&-se que o Estado se 

nega a dar - a  presta@o jurisdicional, considerando-se, por isso, 

juridicamente impossivel qualquer pedido dessa natureza. '' 
A consequ6ncia é óbvia: inépcia da petição inicial, o que fica 

absolutamente cristalino Com as observações de Pontes de Miranda: " ~ 5 1 0  

exemplos de in&pcia da petição: a) se 0 petitum 6 evidentemente contrário à lei, 

ou absurdo ... 1159 

Ademais, se reconhecido O "direito liquido e certo" como petitum, 

deve-se forçosamente admitir que houve cumulacão sucessiva de pedidos - entre 

o "direito liquido e certo" e a "inconstitucionalidade da antecipação do 

recolhimento do ICMS" --, de acordo com J. J. Calmon de Passos: 

Segunda modalidade de cumula@o é aquela em que um pedido 6 

prejudicial de outro, vale dizer, o segundo pedido somente serCi apreciado 

quando procedente o primeiro. Fala-se, na hipótese, em cumula@o 

sucessiva. 

~fetivamente, o sistema jurídico brasileiro repele a apreciação de 

inconstitucionalidade das leis e dos atas nomativos em geral pelos juizos 

monocr&ticos de primeiro grau através da ProvocaÇ~o do particular. Isso quem 

nos ensina é Rui Barbosa: 

(NO ordenamento brasileiro, figura a necessidade de) que a acao na0 

tenha Dor obieto diretamente 0 ato inconstitucional do ~oder  leaislativo 

ou do executivo. mas se refira à inconsütucionalidade dele amnas como 

fundamento, e na0 alvo, do l i b e ~ o . ~  

CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, op. cit., p. 222. 
59 Rui Barbosa, op. cit., P. 88. 
a> Rui Barbosa. Os At0s ln~on~t i tuc i~na i~  do Congr~So e do Exw;utivo perante a Justiça 
Federal, h Obras Comp/eta~. V .  XlX. t. V, P. 118 (grifado no original). 



7. A SUBSIDIARIEDADE (ART. 769 DA CLT) 

Em face da falta de rigor do processo trabalhista foi imprescindível a 

formulação de duas normas: as dos artigos 8 O  e 769 da CLT. 

A expressão "direito processual comumn referida no art. 769 abrange o 

Direito Processual Civil e O Direito Processual Penal, contrapondo-se ao Direito 

Processual do Trabalho. O problema maior está, exatamente, em saber quando e 

como se aplica subsidiariamente o Direito ~rocessual Comum, pois 0 uso 

demasiado e desregrado, torna confuso O procedimento trabalhista. 

Primeiramente há se salientar que o artigo 769 da CLT menciona que em 

caso de omissão de suas regras, pode motivar a aplicação subsidiária do Cpc. 

Contudo, mesmo com Uma uniao definitiva dos processos civil e trabalhista 

na0 impediria o surgimento de problemas de aplicaçao de normas especificas do 

processo do trabalho, pois as regras de direito material civil e trabalhista, 

bastante diversas, e as constantes alterações do direito material do trabalho, faz 

com que uma uniao procedimental dos Processos civil e trabalhista se torne 

inviável. 

podemos constatar com a discussao da subsidiariedade do processo civil 

no processo do trabalho, que existe uma estreita ligação com a autonomia do 

direito do trabalho. O fato 6 que 0 direito PrOCes~ual do trabalho 

possui um especial, e as remissdes ao procedimento comum 

devem ser feitas apenas em caso de omissão, ou para aplicar regras de teoria 



geral do direito processual. Portanto, não se pode recorrer a tal procedimento 

quando haja expressa elaboração legal na regra trabalhista. 

Ainda que houvesse omissão, haveria a necessidade de examinar a 

compatibilidade de aplicação das-regras ~ ~ O C ~ S S U ~ ~ S  comuns ao direito trabalho. 

Ao formar o processo do trabalho, a intenção era de se desvincular das 

diretrizes tradicionais do processo civil. Sendo assim não se pode desconsiderar 

tal objetivo ao aplicar a regra do art. 769 da CLT. 

AS lacunas do processo do trabalho constituem um grande instrumento 

para que se possa amoldar o processo às exigências do direito. 

Totalmente equivocadas as posições extremadas de negar, totalmente, a 

aplicação de institutos do processo civil no processo do trabalho, ou a de fazê-lo, 

irrefletidamente. 



8. REQUISITOS DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

NÃO REPETIDOS NA CLT 

8.1. O VALOR DA CAUSA 

O inciso V do art. 282 do Código de Processo Civil exige o valor da 

causa como requisito da inicial, O que não ocorre no direito do trabalho (ar[. 840 

CLT), 0 que não significa que a reclamação trabalhista náo deva ter um valor. 

Ocorre que ao contrário do que se verifica no ProCeSSO civil, o juiz do trabalho tem 

poderes para fixar o valor da causa, Se assim n8o fizer o reclamante. 

O que não pode e considerar o valor da causa um requisito da 

peti@o inicial, atribuindo a responsabilidade ao reclamante. 

O artigo 2O da Lei 5.584170 determina que o juiz, antes de instruir o 

processo, fixará o valor da causa, se este foi indeterminado no pedido ou se 

houver omissão na inicial. Isto Significa que a partir da vigência da referida lei, o 

valor da causa obrigatoriamente deve constar da petiçao inicial. 

necess&ri~ observar, ainda, que o art. 2' da Lei 5.584170, prevê 

que na0 caberá recurso nas causas cujo valor seja inferior a dois salarios 

mínimos, pois 0 dispositivo consolidado não menciona o valor da causa. 

podemos considerar que no processo trabalhista, o valor da causa, 

possui dois objetivos: Um, a fixação da possibilidade do duplo grau de jurisdiçao 

(g 40 do afl. 20 da lei no 5.584n0); e, dois, servir como base de cálculo das custas 



quando a reclamação for arquivada ou o reclamante desistir da ação (art. 789, 3 

3O, letra b). 

Segundo Sérgio Pinto hAartinsG1 não pode confundir o valor de 

alçada para efeito de recursQ com o valor atribuído pela sentença para 

pagamento de custas, que normalmente 6 arbitrado pelo juiz. O valor para efeito 

de custas poderá ser menor, igual ou superior àquele indicado na inicial. O valor 

para efeito de alçada, o momento para sua fixaçáo B quando do ajuizamento 

dação e não quando da prolação da Sentença, conforme Súmula 502 do STF e 

Enunciado 71 do TST. 

De acordo com o § 1' do art. 840 da CLT, nao existe necessidade 

de dar valor A causa, pois como dito anteriormente o juiz fixar&. 

Vale esclarecer que nada impede que o juiz, verificando antes da 

audiência inicial que não foi d.ado valor à causa, determine que o demandante 

venha atribuir valor à causa em dez dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mBrito. 

O valor da causa deve corresponder pretensão do autor, 

incluindo-se correç80 monetaria e juros, ate por força do princípio da lealdade 

processual e da boa-f6 ao Se ajuizar uma açao. Caso seja dado um valor menor, 

o ~s tado  terá prejuízo, pois o pagamento das custas, como em casos de 

arquivamento ou de improcedência do pedido serao calculadas com base no 

valor dado a causa. 

Caso o pedido nao tenha conteúdo econ6mico imediato, poderá o 

'' Direito Processual do Trabalho, p. 236. 



juiz atribuir um valor por estimativa. 

O momento adequado para se fixar o valor da causa é a p b  a 

contestação, sendo certo que somente em razões finais é que as partes poderão 

impugnar o valor atribuído pelo juiz, e se este o mantiver, pedir revisão, no prazo 

de 48 horas, ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho. 

8.2. REQUERIMENTO PARA CITAÇAO DA RECLAMADA 

O C6digo de Processo Civil prevê que contenha no pedido inicial 

requerimento para a citação do réu, Por exigencia do art. 285 do CPC. Por outro 

lado, a CLT nao exige tal formalidade e a omissáo nao traz qualquer 

conseqUência. 

A Iegislaçáo trabalhista abandonou a nomenclatura tradicional, 

citaçgo, criando outra, própria, notitica~80, talvez por ter o legislador entendido 

que a simplicidade e a falta de ritual da comunicaçao por via postal eram 

incondizentes com a solenidade tradicional da citação. 

Para Wagner D. ~ i g l i o ' ~  na0 seria alterando a nomenclatura que o 

processo trabalhista marcaria sua autonomia. mas sim pela adoça0 de principias 

próprios e inovadores. Entende, ainda, que seria preferível manter a 

nomenclatura de citaçao, J& sedimentada pelo uso, que não perderia seu car&ter 

pelo fato de ter simplificado a forma externa de comunica~80, pois os objetivos e 

Direito Processual do Trabalho, p. 11 0. 



os efeitos são os mesmos, quer a citação seja feita via oficial de justiça ou via 

comunicação postal. 

Há que salientar que os benefícios da notificação via postal, em 

tempo e dinheiro, superam suas-deficiencias, das quais nao esth livre o sistema 

de citaçao via oficial de justiça. Na medida em que forem aprimorando os serviços 

postais, como vem acontecendo mais evidente se tornarao as vantagens do 

sistema adotado da CLT, sendo certo que a insegurança e a ineficiencia do 

Correio já constituem, nos dias de hoje, mais uma desculpa do que uma 

realidade. Aplaude, o autor, a inovação da CLT, acrescentando que a medida 

(citação por carta) foi incorporada pelo atual artigo 221 do Código de Processo 

Civil. 

Segundo os termos do art. 841 da CLT a notificação é levada a 

efeito ex oficio, independentemente de solicitação da parte, portanto, a 

notificação 6 automática, decorrente de determinaçao legal e, por isso, na0 

depende de requerimento do reclamante. 

Tostes   alta^^ entende que no Processo trabalhista há uma 

unotificaçao-citatória, pois o registro postal remetido ao reclamado na0 só cont6m 

uma citação para conhecimento da demanda como uma notificaçao para 

à audi&ncia de instrução e julgamento". 

Ressalta-se que onde não houver entrega de COrre$pondência pelo 

correjo, será feita via Oficial de Justiça. 

p d t i ~ a  do Processo Trabalhista, p. 233. 



Cabe destacar que o requerimento de citaçao, como requisito da 

inicial, mesmo no processo civil, tem sido relegado a segundo plano por ser óbvio 

que alguém, ao propor uma ação em face de outra pessoa, almeja que essa outra 

pessoa seja citada da açâo. 

A citação somente produzirá seus efeitos processuais e materiais se 

for considerada válida, mas a ausência desse requisito (o requerimento de 

citação do réu), também no processo civil, não impede a formaçso do processo e, 

por conseqüência, não obstrui a válida citação do r6u. Melhor dizendo, será 

considerada válida a cita~áo, mesmo que não iraga na petiçáo inicial 

requerimento neste sentido. 

8.3. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS 

No tocante a especificaçao das provas, o art. 840 da CLT na0 exige 

que se especifique OS meios de provas com que O reclamante pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados, como ocorre no processo civil (art. 

282, VI, do CPC), visto que no processo do trabalho as provas serão levadas à 

audi&ncia, sem necessidade de indicação pr6via (art. 845, da CLT). 

8.4. RITO SUMAR~SSIMO 

Com o prop6sito de dar maior celeridade B soluçâo de pequenas 

causas foi instituído um procedimento, nos dissidios individuais, simplificado, ao 



qual se deu o nome de RITO SUMARISSIMO (CLT. art. 852-A e Lei no 9.957, de 

2000). 

Terão andamento mais rápido as causas que tenham valor até 40 

salários mínimos, pois permite a-solução da reclamação trabalhista numa única 

audiência; os prazos e recursos são mais exíguos e as audiências são 

simplificadas. 

Nestas causas, só poderao ser ouvidas até, no máximo, duas 

testemunhas para cada parte, as quais serao convidadas pelo prbprio 

interessado; caso não compareçam, 0 Juizo poderá mandar intimá-las, mas desde 

que seja comprovado que realmente foram convidadas. Essa comprova@o 

poderá ser feita por meio de uma simples carta assinada pela própria parte, 

convidando a testemunha e tendo esta colocado sua assinatura. 

Até mesmo procedimento recursal foi alterado, tendo 0s recursos 

procedimentos mais rápidos nos tribunais. 

Distingue-se do rito sumário - com O qual tem alguma semelhança 

- que 6 o que pode ser adotado em causas de at6 dois salArios mínimos, nas 

quais o Juiz 6 dispensado de transcrever depoimentos; a ata é resumida e a 

decisão dá-se na mesma audiéncia em que as Provas forma por ele colhidas, 

enquanto no rito sumaríssimo o valor da causa será de at6 40 vezes o salário 

mínimo e a prova, embora concentrada e oral, 6 mais ampla; distingue-se 

também do rito ordinário, que 6 adotado em causas cujo O valor exceder 0s acima 

mencionados, onde a prova 6 mais detalhada, 0s depoimentos constantes da ata 

e 0s recursos, mais amplos. 



0 s  critérios para utilização do rito sumaríssimo foram definidos pelo 

legislador como sendo o valor da açáo e a natureza jurídica dos litigantes. 

Restringindo-se aos dissidios individuais. 

O art. 852-A que trata desses critérios, assim determinou: 

Os dissldios individuais cujo valor nao exceda a quarenta vezes o salArio 

mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam sujeitos ao 

procedimento sumaríssimo. 

Parágrafo único. Estão excluldas do procedimento sumarlssimo as 

demandas em que é parte a Administraçao Pública direta, autárquica e 

fundacional. 

Portanto esta0 incluídas em tal procedimento, as causas de valores 

baixos, na0 excedentes a 40 vezes 0 salário mínimo. Embora o TST, em seu 

Enunciado 356, esclareça que "0 art. 201 5 401 da Lei 5.584170 foi recepcionado 

pela Constituiçao da República de 1888, sendo lícita a fixa980 do valor da alpada 

com base no salário mínimo"; entendem alguns autores que a utilizaçao do 

saldrlo mlnlmo como vlnculantg para qualquer fim, contraria norma constitucional 

prevista no inciso IV do art. To, que veda sua vinculaçao para qualquer fim. 

A exclusão dos entes públicos (Administração Pública direta, 

authrqu i~  e fundacional) 6 baseada no fato de que "a rapidez proposta para a 

dos conflitos pode ser, dado 0 acÚm.~lo de processos e atribuiçees de 

n 64 
seus procuradores, danosa ao erdrio . 

No entanto, essa determinação específica para a Administraçao 

Pública direta, authrquica e fundacional: 

Agueda Maria Lavorato Pereira; Lígia Maria Teixeira GouvBa. Apontamentos sobn o R,to 
Sumarissimo (Lei no 9.95712000), P. 120. 



(...) constitui mais um dos odiosos privilegias de que goza o Poder 

Público no ambito processual, sobretudo agora que, por força da Lei no 
9.962, de 22 de fevereiro de 2000, o pessoal admitido para emprego 

público na Administração Federal direta, autArquica e fundacional terá 

sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do ~rabalho.~' 

Esse mesmo aspecfo é analisado por Sérgio Pinto Martins, como 

um atentado ao princípio da igualdade processual, contido no art. 50 da 

Constituição ("Todos sao iguais perante a lei, sem distinçao de qualquer 

natureza.. .").66 

"Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, O 

pedido dever8 ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente" (ar-. 

852-B, 1, da CLT). 

Até a edição da Lei no 9.957, de 12 de janeiro de 2000, que 

introduziu o procedimento sumaríssimo, na0 existia uma maior preocupaçao 

técnica dos magistrados com a fixaçao do valor da causa pelas partes, sendo 

apenas observado o fato de ter sido dado a ela um montante igual ou superior a 

dois salários mínimos, para fins de alçada do chamado procedimento sumário, 

previsto no 8 4 O  do art. 2O da Lei no 5.584nO. " 

Agora, entretanto, torna-se obrigat6ria a fixação do valor da causa, 

já que o "pedido deverá ser certo ou determinado e indicar6 o valor 

correspondente" (grifos nossos). Há ainda quem entenda dever ser indicado o 

valor de cada parcela, e não apenas 0 valor global da demanda, embora o art. 

840, § 10, da CLT, não reproduza regra do art. 282, V, do CPC, que exige, no 

65 Amador paes de Alrneida. 0 Procedimento Sumarissimo na Justiça do Trabalho, p. 102. 
86 sbrg i~  Pinto Martins. Com~ssões de Conciliaçio PrBvia e Procedimento Sumarissimo, p. 70. 
137 ~~~~d~ Maria Lavorato Pereira; Llgia Maria Teixeira GouvBa, op. cit., p. 122. 



processo comum, a indicação do valor da causa na petição inicial. " 

O art. 852-B, 1, da CLT, apenas repete o disposto no art. 286 do 

CPC, de que o pedido deve ser certo e determinado. Pedido certo é o pedido 

exato e, determinado, é o pedido.delimitado, indicado com precisão. Como deve 

ser indicado o valor correspondente, não será aceito pedido iliquido de valores "a 

apurar".69 

A boa doutrina entende que a inicial trabalhista deverá sempre 

conter o valor da causa e como na CLT na0 há essa previs80, devemos recorrer, 

subsidiariamente, ao CPC e AS disposiçdes contidas em seus arts. 259 e 260, 

para a determinação correta do valor da causa (Art. 769 da CLT). 

No entendimento de Martins: "será possível também ao juiz retificar 

de ofício o valor da causa, justamente para determinar-se o correto procedimento 

a ser seguido: ordinario ou sumarissimo (§ 4' do art. 277 do CPC)" .~~  

Diverge, entretanto, Toledo Filho, para quem: 

(...) atribuído pelo autor valor igual ou inferior a 40 salários mínimos, sem 

a prévia e correlata estipulaç80 de um importe liquido para cada pedido 

formulado, caberá ao Juiz indeferir, de imediato, a petiçao inicial. Igual 

comportamento dever& ser adotado se, atribufdo, valor à causa superior 

a 40 sal8rios minimos, puder 0 Juiz desde logo verificar que a demanda, 

pela sua natureza, n8o comporta tal dimensão. 

N ~ O  fará citaflo por edital, incumbindo ao autor a correta indi-0 do 

nome e endereço do reclamado. (art. 852-B, 11, da CLT). 

68 Vicente j o s ~  Malheiros da Fonseca. Procedimento Sumarissim0 na Justiç~do Trabalho, p. 

4. 
69 Sérgio Pinto Martins. ComWbS de Concilia@o Pdvia e Pmcedimento Sumafi=imo, p. 74. 
70 SBrgio Pinto Maftins. Op. cit.. Pp. 74. 
" ~ ~ ~ ~ ~ l  Ca&s Toledo Filho. Procedimento SumarlSSim0 (Lei no 9.957/2000), Bievci. 



Restam, pois, duas alternativas para a citação no procedimento 

sumaríssimo: a notificação postal e a notificação por meio de oficial de justiça. 

A inspiração para a proibição da citação por edital, foi a Lei dos 

Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 181 5 2'). Na eventualidade do 

reclamado encontrar-se em local incerto e não sabido, o que é comum na Justiça 

do Trabalho, estaria o reclamante prejudicado, o que tornaria inconstitucional a 

restrição da citação por edital ou deverá o reclamante promover a reclamaçao 

pelo rito ordinário, desde logo explicitando ao Juiz o ocorrido. 72 

A apreciaçao da reclamaçao deverá ocorrer no prazo máximo de 

quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta 

especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da 

Junta de Conciliação e Julgamento (sic) (art. 852-8, 111, da CLT). 

Nesse aspecto, unânime 6 O posicionamento da doutrina quanto à 

impossibilidade de, na0 propriamente apreciar a reclamaçao ou prolatar a 

sentenpa, mas simplesmente designar audiência inaugural. 

Se o Juiz observar o incis0 111 do art. 852-8 da CLT, terá de retirar de 

pauta os outros processos que já está0 em andamento, prejudicando as 

partes destes últimos. 73 

Num completo divórcio do que efetivamente ocorre na Justiça do 

Trabalho, quixotescamente estabelece o art. 852-8, 111, o prazo de quinze 

dias para que a reclamação trabalhista, submetida ao rito sumarissimo, 

seja julgada. (Grifos do autor)" 

O legislador se coloca em uma posição comoda: outorga a missao, mas 

na0 fornece os meios para que se possa bem executá-la. 75 

. . .  obress saltando-se a wnotação politico-eleitoreira da previsão, pois 

72 Manoel Carlos Toledo Filho. Procedimento Sumafissimo..., p. 142. 
n Sergio Pinto Martins. Comiss6es de Condlia~ao PrOvia e Procedimento Suma&simo, p. 77. 
74 Amador Paes de Almeida. 0 Procedimento SWnm'bSimo na Justiça do Trabalho, p. 105. 
75 Man& Carlos Toledo Filho. Procedimento Suma~simo..., p. 142. 



tenta fazer crer à população que o governo fez a sua parte para que os 

feitos trabalhistas andassem mais rapidamente e que, com a edi@o da 

nova lei, se isso não ocorre a culpa 6 dos juizes. E 

O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II do art. 

852-B, da CLT, importará no arquivamento da reclamaçao e condenação 

ao pagamento de custas sobre o valor da causa (art. 852-8, g iO, da 

CLT). 

Se o reclamante formular pedidos ilíquidos, ou não fornecer o 

endereço correto do reclamado, a reclamação será arquivada, o que equivale à 

extinção do processo sem julgamento do merito (art. 267, 1, do Cpc). 

N ~ O  6 o caso de concessão de prazo para emendar a inicial, pois 

que o prazo de 10 dias previsto para a emenda da inicial 6 incompativel com o 

procedimento sumaríssimo. Neste caso incumbe ao empregado o pagamento das 

custas, exceção feita aos casos em que 0 empregado ganhar até dois salários 

mínimos, caso em que fará jus justiça gratuita (art. 14 da Lei no 5.584~0;  art. 

3O, II, da Lei no 1.060/50). 77 

As partes e advogados ~0muni~rCl0 ao julzo as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimaçdes 

enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia de comunicaça0 

(art. 852-8,s 2 O ,  da CLT). 

Esse principio repete o estatuido na Lei no 9.099195 (Juizado 

Especial), no seu art. 19, 8 zO, que por sua vez inspirou-se no art. 39, 1, 11 e 

parágrafo único do CPC. 

Como bem lembra Amador Paes de Aimeida, essa regra tem sido 

aplicada no procedimento ordinário, por força do que dispóe o art. 769 da CLT, 

que autoriza a aplicação subsidiária do CPC naquilo que for compatível com os 
, 

76 j hge  Luiz souto Maior. Fase InStnildIia no Pmudiment~ Sumai*.imo, P. 134. 
77 Amador Paes de Almeida. O Procedimento Sumarfssimo na Justiça do Trabalho, p. 108. 



princípios do Processo ~rabalhista.'~ 

De maneira geral, no entendimento da doutrina, a Lei no 9.95712000, 

pouco trouxe de novidade ao processo do trabalho, visto que muitos de seus 

preceitos já se encontravam estatuídos tanto na CLT, como no CPC. 

E, tampouco, virá a lei citada, criar uma agilizaçao na Justiça do 

Trabalho, como se isso fosse possível criando-se uma lei que prevê prazos 

menores e procedimentos "mais ágeis", sem proporcionar a devida estrutura 

humana e material almejada há muito tempo por todos aqueles que militam na 

Justiça do Trabalho e, tambem, e principalmente, por aqueles para quem foi essa 

Justiça criada: os trabalhadores. 

Amador Paes de Almeida. Op. cit., p. 107. 

5 



Inicialmente, se apresentou 0 acesso a justiça, como direito do cKlad&, 

sendo que, do exposto, podemos concluir que: 

1. A expressa0 "acesso à Justiça" na0 significa a mera oportunidade de 

alguém ingressar com uma ação em juizo, mas sim a oportunidade de 

tomar chegada a uma "ordem juridica justa". 

2. Por sua vez, "ordem jurídica justa" 6 aquela que contempla 

oportunidades equilibradas para os litigantes. 

3. Embora a justiça total seja uma utopia, 6 perfeitamente possível o 

atingimento da "ordem jurídica justa", desde que vencidas as principais 

barreiras que impedem o acesso à justiça: as econBmicas, as sociais, 

as culturais e as jurídicas. 

4. As classes economicamente mais desfavorecidas têm menos chances 

de conseguir uma tutela jurisdicional eficiente, jd que litigar custa muito 

caro para os seus padr6es. 

5.  A atividade jurisdicional brasileira tem um Custo muito elevado, se 

comparados a outros seiviços estatais (a educaçao e o transporte, por 

exemplo). 

6 AS despesas e taxas cartorárias; 0s honorários advocatícios e periciais 

e a interrupçgo do labor de quem 6 Parte ou testemunha sao alguns 

dos fatores que respondem pelo elevado custo do processo, 

configurando empecilhos Para que as Pessoas economicamente 



frágeis consigam chegar à justiça. 

7. Os "litigantes habituais" têm maiores oportunidades no âmbito do 

Judiciário do que OS "litigantes eventuais", dada a familiarizaçao 

daqueles com os meandros do aparelho judicial. Advogados mais 

especializados, fácil acesso a juizes e a serventuários sBo algumas 

dessas facilidades. 

8. Intimamente ligados aos obstáculos de cunho economico estão 0s 

óbices de matiz social, já que nas camadas mais baixas ainda existe 

uma espécie de temor às coisas do Judiciário, tido pelas pessoas mais 

humildes como algo inatingível. 

9. Outros obstáculos ao acesso à justiça têm feição cu/tura/. 

10. A efetivaçao do princlpjo da educaç8o ambienta1 e a constante 

divulgaçGo dos direitos do consumidor trabalhado pela ruptura da 

barreira cultural acima referida, posto que estimulada é a cidadania 

para a defesa de tais direitos. 

Alem do apresentado, acreditamos que 0 presente estudo atingiu seu 

principal objetivo que era demonstrar que 0 art. 282 do Código de Processo Civil, 

"ao tem aplicaçao no processo do Trabalho. no tocante a petiçao inicial, uma vez 

que este tem norma especifica (ad. 840, § 1' CLT), devendo o intérprete se 

recorrer subsidiariamente ao C6digo de Processo Civil, como dispóe o art. 769 da 

CLT, apenas nos casos omissos, exceto naquilo em que for incompativel com as 

normas deste Titulo. 

Tentamos esclarecer que. realmente, a intenç80 do ~egisla'dor foi tornar 

simples a forma de se propor uma reclamação trabalhista, porem, mesmo com 



base nesta característica de simplicidade atribuida ao processo do trabalho, deve 

ser feita a verificação do preenchimento dos requisitos previstos na CLT, no 

sentido de se fazer valer o direito material a que ele está voltado. 

Foi elaborado um perfil do art. 840 § 1' da CLT, considerando-se todas as 

suas peculiaridades, inclusive, ressaltando que com a correta aplicaçao da 

técnica trabalhista, a petição inicial traduzirá melhor o litígio posto em discussão, 

em beneficio do reclamante, da reclamada e da Justiça, tornando menos 

frequentes as discussÓes processuais e possibilitando melhor distribuiçlo de 

Justiça. 

A intenção de delinear o pefil acima, foi apresentar ao leitor que para 

saber se todos os requisitos foram preenchidos, deve-se adotar uma postura 

interpretativa condizente com a própria instrumentalidade do processo, no sentido 

de respeitar as peculiaridades da relação jurídica de direito material discutida nos 

feitos trabalhistas. 

A petição inicial é o meio utilizado para se propor h tutela jurisdicional a 

solução de uma lide. 

O reclamante faz uso deste instrumento utilizando-se de seu direito de 

Ela 6 peça fundamental para 0 inicio de um processo, uma vez que o juiz 

náo age de oficio, necessitando a solicitaç80 da parte interessada. 

Respeitando-se o princípio da simplicidade dos atos processuais 

trabalhistas, 0s requisitos na0 podem ser dispensados, a fim de não se prejudicar 

a eficiencia do processo. 



Buscamos subsídios para que a técnica trabalhista, sendo perfeitamente 

aplicada, servisse de instrumento para dar efetividade ao processo trabalhista, 

tomando-se por base o ordenamento vigente. 

A falta de técnica, no sentido de orientar os agentes do direito, para melhor 

análise dos requisitos da petição inicial trabalhista nos dissídios individuais, 6 o 

que tem causado maiores prejuízos eficiência do processo trabalhista. 

Procuramos, demonstrar as implicações do tema: petiçao inicial no direito 

do trabalho: Inaplicabilidade do art. 282 do C6digo de processo Civil. Nos 

esforçamos, no entanto, para que o presente estudo n8o se resumisse em meras 

repetições dos mestres que já cuidaram do assunto, tendo sempre como diretriz 

que a evolução do conhecimento humano 6 fruto do exercício de uma atividade 

criativa, procurando, efetivamente, contribuir 3 discussao do tema posto em 

evidência. 
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