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Petição Inicial e Pedido 

 Fase postulatória do processo 
 
A petição apta deve observar os requisitos previstos no artigo 
840 da CLT. 
 
 A petição inicial é a peça inaugural do processo, sendo também 
denominada de “peça exordial”, “peça vestibular”, “peça de 
ingresso”.  
 
Na justiça do trabalho a denominação jurídica da petição inicial é 
reclamação trabalhista. 
 

 



Espécies  
 
- art. 840, §§1º e 2º, 3º  da CLT) A reclamação poderá ser 
escrita ou verbal:  
 
1. Verbal (arts. 786 e 731 LT) 

 
2. Escrita (art. 787 CLT)  

 
3.  Há ações que necessitam ser distribuídas por escrito, são 

elas:  Inquérito para apuração de falta grave (art. 853, CLT);          
Dissídios coletivos (art. 856, CLT) 

 
 

 

 

 

 

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

 
§ 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do 
juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de 
que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, 
determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura 
do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei 
nº 13.467, de 2017) 
§ 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas 
vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, 
no que couber, o disposto no § 1o deste artigo. (Redação dada 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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§ 3o Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste 
artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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Registros das reclamações 

Para a distribuição, da petição inicial, a CLT estabelece 
procedimento nos seguintes dispositivos legais: (art. 837, CLT), 
(art. 838 c/c 783, 784,785 e 788, CLT).  

 
Art. 837. 
Nas localidades em que houver apenas 1 (uma) Junta de 
Conciliação e Julgamento, ou 1 (um) escrivão do cível, a 
reclamação será apresentada diretamente à secretaria da 
Junta, ou ao cartório do Juízo. 
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Art. 838 - Nas localidades em que houver mais de 1 (uma) Junta 
ou mais de 1 (um) Juízo, ou escrivão do cível, a reclamação será, 
preliminarmente, sujeita a distribuição, na forma do disposto no 
Capítulo II, Seção II, deste Título.Conselho Nacional de Justiça.  
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Art. 783 - A distribuição das reclamações será feita entre as 
Juntas de Conciliação e Julgamento, ou os Juízes de Direito do 
Cível, nos casos previstos no art. 669, § 1º, pela ordem rigorosa 
de sua apresentação ao distribuidor, quando o houver., deste 
Título.Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 784 - As reclamações serão registradas em livro próprio, 
rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver 
subordinado o distribuidor. 

Art. 785 - O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do 
qual constarão, essencialmente, o nome do reclamante e do 
reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a 
Junta ou o Juízo a que coube a distribuição.  
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Art. 788 - Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo 
distribuidor à Junta ou Juízo competente, acompanhada do 
bilhete de distribuição. 

 

Todavia, a partir de setembro de 2009, foi implantado o Processo 
Eletrônico (Pje), pelo Conselho Nacional de Justiça.  
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A reclamação trabalhista poderá ser proposta pelos empregados 
e empregadores pessoalmente (jus postulandi), pelos sindicatos, 
pelo MPT. (Art. 839, CLT). (Artigo 839, CLT C/C, Artigo 791, CLT 
C/C Súmula 425, TST.).  
 
Requisitos  da petição inicial (art. 840, §1º, da CLT) - Designação 
da autoridade judiciária a quem for dirigida; - Qualificação das 
partes; - Breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio 
(fundamentos fáticos e jurídicos); - Pedido; - Data e assinatura 
do reclamante ou do seu representante.  
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Outros requisitos do artigo 319, NCPC de aplicação subsidiária 

 - Valor da causa: divergência. Corrente majoritária: com o 
advento da Lei nº 9.957/00, que instituiu o procedimento 
sumaríssimo, tornou-se obrigatória a inclusão do valor da 
causa na inicial. 

  

-Requerimento para citação – notificação citatória é ato 
processual praticado pelo Diretor de Secretaria (art. 841, da 
CLT), sendo assim, não seria necessário o requerimento de 
citação.  
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No entanto, é praxe trabalhista constar, na petição inicial, o 
requerimento para citação do reclamado.  

 

-Provas: é praxe, nas iniciais trabalhistas, constar o protesto 
pela produção de todas as provas em direito admitidas.  

 

-Pedido: deve ser certo e determinado ( artigo 840 da CLT e 
art. 324, CPC/2015). 
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- Valor da causa  
 
O valor é fundamental para a determinação de alçada: a lei 
5.584/70 criou novo procedimento, o procedimento de alçada. 
Então o valor da causa vai se relacionar com os ritos: 
  
Rito Sumário: Nesse rito, só cabe recurso por violação à 
Constituição, e é aplicado se o valor da causa for de até dois 
salários mínimos. 
 Rito Sumaríssimo: lei 9.957/00 (arts. 852-A ao 852-I da CLT). O 
valor da causa é de até 40 salários mínimos.  
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Rito Ordinário – rito inicial da CLT. O valor da causa é acima  de 
40 salários mínimos. 
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Emenda a Petição Inicial 

 

A CLT é omissa quanto ao procedimento a ser adotado quando 
houver irregularidade na petição inicial, a caracterizar sua 
inépcia.  

Por isso, é possível a aplicação subsidiária das normas do 
processo comum, como autoriza o art. 769 da CLT, desde que 
a norma a ser aplicada seja compatível com o processo do 
trabalho.  

 

 

Petição Inicial e Pedido 



Art. 321.  O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 
os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 
corrigido ou completado.   

Parágrafo único.  Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 
indeferirá a petição inicial. Indeferimento da petição inicial    
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SÚMULA Nº 263. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. 
INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DEFICIENTE. Salvo nas hipóteses 
do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o 
indeferimento da petição inicial, por encontrar-se 
desacompanhada de documento indispensável à propositura 
da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é 
cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 
(quinze) dias, mediante indicação precisa do que deve ser 
corrigido ou completado, a parte não o fizer (art. 321 do CPC 
de 2015). 

Assim, destacamos que o prazo para emenda da petição 
inicial passou a ser de 15 dias pelo CPC de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petição Inicial e Pedido 



Art. 840. §3º Os pedidos que não atendam ao disposto serão 
julgados extintos sem resolução do mérito. 

 

Importante observar: 

Art. 841. § 3º  Oferecida a contestação, ainda que 
eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o 
consentimento do reclamado, desistir da ação.  
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Indeferimento da Petição Inicial 

 

Hipóteses de inépcia da petição inicial, previstas no art. 330, § 
1º, do CPC de 2015 e que, por serem previsíveis, o TST não 
exige a concessão de prazo para regularização: 

a) lhe faltar pedido ou causa de pedir 

b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 
em que se permite o pedido genérico 

c) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão 

d) contiver pedidos incompatíveis entre si. 
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Por fim, destacamos que a oportunidade para juntar os 
documentos indispensáveis à propositura da causa não será 
concedida no mandado de segurança, haja vista que nessa 
ação a prova deve ser pré-constituída, ou seja, juntada, 
necessariamente, com a petição inicial, sob pena de 
indeferimento, pela não configuração dos elementos que 
levariam à imediata comprovação do direito líquido e certo. 
Nesse sentido, é o teor da súmula 415 do TST, já atualizada 
em virtude do CPC de 2015: 
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SÚMULA Nº 415. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO 
INICIAL. ART. 321 DO CPC DE 2015. ART. 284 DO CPC DE 
1973. INAPLICABILIDADE. Exigindo o mandado de segurança 
prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do 
CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na 
petição inicial do “mandamus”, a ausência de documento 
indispensável ou de sua autenticação. (ex-OJ nº 52 da SBDI-2 
– inserida em 20.09.2000). 
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