
RELATÓRIO

- Síntese da inicial;

- Notificação;

- Síntese da defesa;

- Indicação das provas;

- Razão finais;

- Conciliação frustrada.

FUNDAMENTAÇÃO

- Questões processuais

 Impugnação ao valor da causa;

 Intervenção de terceiro;

 Exceção de incompetência relativa, alegada impropriamente como
preliminar;

 Exceção de suspeição, alegada impropriamente como preliminar; 

 Indeferimento de provas;

 Indeferimento de perguntas;

 Indeferimento de contradita;

 Impugnação a documentos;

 Exibição de documentos;

 Juntada inoportuna de documentos;

 Revelia;

 Confissão;

 Exclusividade de intimação de advogados;

 Sobrestamento do feito;

 Impugnação à justiça gratuita;

 Nulidades diversas.

- Preliminares (art. 301, CPC)

ORDEM 1

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: 

I - inexistência ou nulidade da citação; 

II - incompetência absoluta; 

III - inépcia da petição inicial; 

IV - perempção;   

V - litispendência;   



Vl - coisa julgada;  

VII - conexão;  

Vlll  -  incapacidade  da  parte,  defeito  de  representação  ou  falta  de
autorização;

IX - convenção de arbitragem; 

X - carência de ação;  

Xl - falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar.

ORDEM 2

- JUÍZO

A) Competência

- RELAÇÃO PROCESSUAL

B) Citação*

- INICIAL

A) Inépcia*

B) Inaptidão

PRESSUPOSTOS NEGATIVOS

A) Coisa julgada

B) Litispendência

C) Perempção

D) Convenção de arbitragem

E) Caução

- PARTES

A) Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização

- CONDIÇÕES DA AÇÃO E FALTA DE DEMAIS PRESSUPOSTOS

MÉRITO

- PREJUDICIAIS DE MÉRITO

A) Prescrição 

B) Decadência

C) Eficácia liberatória extensiva da quitação.

- MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

A) Aspectos declaratórios

- Contrato de trabalho: formação, extinção, unidade contratual, contratos a
prazo, validade, estabilidade, função 

-  Responsabilidades*:  grupo,  sucessão,  terceirização,  empreitada,
subempreitada.

B) Aspectos condenatórios

- Jornada de trabalho (horas extras, intervalos, repouso, feriados, noturno);

- Adicionais;



- Demais verbas (iniciando pelo aviso prévio)

- Demais pedidos (indenização, acidente de trabalho)

-  Sobra  (multas  477 e 467,  ofícios,  honorários advocatícios,  honorários
periciais, juros, contribuição, compensação);

- Reconvenção ou o pedido contraposto ou ações conexas ou intervenção
deferida.

- DISPOSITIVO

- Nome das partes 

Ante o exposto, no curso da reclamação ajuizada por RECLAMANTE em
desfavor de RECLAMADO, decido:

- Justiça Gratuita;

- Preliminares;

- Prejudiciais;

- Mérito:

No  mérito,  JULGAR  PARCIALMENTE  PROCEDENTES  os  pedidos
formulados, para o fim de:

DECLARAR

CONDENAR

a) Obrigações de pagar

Obs: Horas extras (colocar a jornada), depois os demais;

- Salariais;

- Indenizatórias.

b) Obrigações de fazer 

- Anotação de CTPS; 

- Recolhimento de FGTS;

- Entrega de guias de Seguro;

- Devolução de EPI ou fardamento, etc.

Honorários (advocatícios e periciais)

Parâmetros de liquidação;

Natureza das parcelas e responsabilidade pelo recolhimento de INSS e
Imposto de Renda;

Custas e responsabilidade pelo pagamento;

Intimações.

 


