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ADVOCACIA TRABALHISTA DO ZERO 

Apresentação Pessoal 

Prezados(as),  

Neste momento, farei uma breve apresentação pessoal, com intuito de que vocês possam conhecer mais 
um pouco desta advogada e professora para fins de estreitarmos os nossos laços.  

Meu nome é Priscila Cristina Ferreira. Atuo como Advogada Trabalhista e Consultora Jurídica Trabalhista na 
Advocacia Ubirajara Silveira, Professora, Autora e Palestrante. Sou especialista em Direito Processual Civil e 

Mestra em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP).  A minha experiência profissional inclui a Docência em graduação, pós-
graduação, cursos preparatórios para concursos públicos e exames de ordem, 
especialmente, em Direito e Processo do Trabalho.  

Logo abaixo, deixo o meu contato para que vocês possam solucionar qualquer 
dúvida sobre o nosso curso de prática trabalhista, ou ainda, fazer qualquer 
sugestão.  

Terei um enorme prazer em auxiliá-los nesta caminhada que será de grande sucesso.  

Contem comigo!!! 

@profpriscilaferreira 

Introdução  

O início dos trabalhos como advogado de reclamante ou reclamada exige uma preparação técnica e anterior 
a qualquer estudo. Em resumo, quero dizer que você, na condição de advogado, deve saber como atender 
o seu cliente e como traçar as estratégias de atuação.   

A estratégia de atuação exige a elaboração de uma ficha de atendimento com perguntas técnicas e que lhe 
irão conduzir para a preparação de uma excelente inicial ou defesa, se valendo de todas as possibilidades 
jurídicas que a legislação lhe permite.  

Pensando nisso, disponibilizo, neste momento, uma ficha técnica de atendimento para os possíveis 
reclamantes aos quais você poderá se deparar em sua atuação. Veja que as informações da ficha técnica 
serão essenciais para que você possa pleitear adicionais salariais, FGTS, diferenças salariais, horas extras, 
constatar estabilidades, além de outros aspectos vinculados aos direitos trabalhistas de um empregado.  



 

 

   
2 
9 

Veja que a base de qualquer petição inicial está no atendimento do cliente e de todas as informações as 
quais você recrutou e que implicaram na constatação da violação ou não de um direito trabalhista.  

Ainda, ao final de toda entrevista com o propenso cliente e autor da ação, este deverá assinar como 
reconhecendo verídica todas as informações apontadas, o que traz uma proteção ao profissional do direito, 
já que eventual alegação do autor de que desconhecia aquela informação, ou ainda, a necessidade daquele 
pleito, não serão compatíveis com os documentos por ele assinado, evitando-se, assim, a responsabilidade 
do advogado frente à OAB.   

Por fim, tanto o empregador como o advogado devem ter conhecimento de todos os documentos a serem 
entregues e verificados no ato da dispensa, o que também apontaremos para vocês, neste momento.  

Então, vamos iniciar a caminhada de preparação para uma efetiva e próspera advocacia consultiva e 
contenciosa, sendo muito útil também aos profissionais de recursos humanos que queiram melhor entender 
os mecanismos do Direito do Trabalho.  

Modelo - Ficha Atendimento do Reclamante 

Informações do Contrato de Trabalho 

(Reclamante) 

1. Dados do Empregado (Reclamante) 

Nome:  
Nacionalidade:  

RG:  
CPF:  

Profissão:  
Último Salário 

(R$) 

 

CTPS n.   
PIS n.   

Estado Civil:  
Endereço:  

E-mail:  
Telefones:  

2. Dados da Reclamada 

Reclamada  

Nome/Razão Social:  
Endereço:  

CNPJ:  
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A empresa está em 
funcionamento ? 

Sim  (   ) 

Não (   ) 

 

A empresa que o contratou é a mesma para a qual prestou serviço? 

Sim  (   ) 

Não (   ) 

*Indique os dados desta empresa:  

3. Anotação na CTPS 

Trabalhou com registro na CTPS? 

Sim  (   ) 

Não (   ) 
A função anotada na CTPS condiz com a exercida? 

Sim  (   ) 

Não (   ) 

4. Desligamento da empresa 

(   ) Demissão sem justa causa  

(   ) Demissão por justa causa  

Motivo? ............................ 

Procede a alegação? ............................ 
(   ) Pedido de demissão  

(   ) Distrato/Acordo  

5. Jornada de Trabalho 

Início da Jornada  
Intervalo:   

Fim da Jornada:  
Supressão/Redução de 

Intervalo ?  
 

6. Horas Extras 

Horas Extras (HE) (   ) Sim          

(   ) Não 

Havia pagamento a título de HE em 
folha de pagamento?  

(   ) Sim          
(   ) Não 
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Pactuou-se acordo de prorrogação de 
jornada? 

(   ) Sim          
(   ) Não 

(   ) Não 

Havia pagamento por fora? (   ) Sim          

(   ) Não 

7. Função exercida 

Qual função laborava?  

Exercia algum outro cargo sem a 
devida remuneração?  

(   ) Sim      

Especifique: ............................ 

(   ) Não 

Sindicato da Categoria  

8. Remuneração percebida 

Último Salário:  

Recebia algum adicional 
salarial?  

(   ) Sim    

Especifique: ............................       
(   ) Não 

 

 

Insalubridade: 

(   ) Sim          

Especifique o Percentual: ............................       
(   ) Não 

Periculosidade (   ) Sim       

Especifique o Percentual: ............................          
(   ) Não 

Ficava em Sobreaviso ?  (   ) Sim          

Qual duração? ............................       

Havia Pagamento? ............................       

(   ) Não 

Realizava trabalho Noturno? (   ) Sim          

Qual duração? ............................       

Havia Pagamento? ............................       

(   ) Não 

Já foi transferido? (   ) Sim      
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Qual duração? ............................       

Havia Pagamento? ............................           

(   ) Não 

 

Percebia Comissões? 

(   ) Sim          

(   ) Não 

Qual o valor ? ___ % 

Média da Remuneração: R$........... 

Salários atrasados? (   ) Sim          

(   ) Não 

Recebia cesta básica? (   ) Sim     

Quanto tempo ?       

(   ) Não 

Recebia vale-alimentação? (   ) Sim       

Qual o valor ?     

(   ) Não 

Recebia Vale-transporte? (   ) Sim   

Qual o valor ?         

(   ) Não 

9. Trabalho exercido em ambiente insalubre ou perigoso 

Descreva o agente que tinha 
contato durante o labor 

 

 

 

 

10. Férias 

Gozou de todas as férias? (   ) Sim          

(   ) Não 

Qual o período pendente? 

Foram anotadas em sua CTPS?  (   ) Sim          
(   ) Não 

Recebeu as férias? (   ) Sim          
(   ) Não 

Qual o período? 

Período aquisitivo:  
Período de gozo:  

Recebeu 1/3 constitucional sobre 
as férias? 

(   ) Sim          

(   ) Não 
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Comunicação das férias com 
antecedência?  

(   ) Sim          

(   ) Não 

Quando ocorreu o pagamento das 
férias?  

 

Trabalhou nas férias? (   ) Sim          

(   ) Não 

Anotava o cartão de ponto no 
período das férias? 

(   ) Sim          

(   ) Não 

11. Pagamento das Verbas Rescisórias 

Recebeu todas as verbas rescisórias? (   ) Sim          

(   ) Não 

O que recebeu?  
(  ) multa do art. 477, 8º, da CLT 
(   ) aviso prévio 
(   ) indenização adicional 
(   ) 13º salário  

(   ) 1/3 sobre as férias 

(   ) multa do FGTS   (   ) % 

(   ) férias proporcionais 

(   ) adicionais 

(   ) saldo de salário (dias trabalhados) 

(   ) horas extras 

(   ) FGTS foi corretamente depositado 

Há período faltante?  

(   ) baixa na CTPS 

12. Categoria Profissional 

Já foi proposta ação trabalhista frente a 
mesma reclamada? 

(   ) Sim     

 

Nº do Processo: 

      

(   ) Não 

Foi realizado algum acordo no 
sindicato? 

(   ) Sim    

(   ) Não       

14. FGTS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Possui extrato? (   ) Sim          

(   ) Não 
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Diante de todo o exposto, reconheço como verdadeiras todas as informações apontadas neste formulário, 
e tenho ciência da possível responsabilização por perdas e danos, diante de qualquer alteração da verdade 
dos fatos. 

 

 

 

 

Local e data. 

__________________________________________________ 

(Nome e assinatura do cliente) 

Documentos para Extinção do Contrato de Trabalho 

O advogado, assim como o empregador, deve verificar os documentos que devem estar presentes para 
extinção regular do contrato de trabalho. 

Assim, tome nota da documentação a ser observada / apresentada:   

✓ Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;  

✓ CTPS do empregado devidamente atualizada com as seguintes informações: data de admissão e 

dispensa, salário; férias; e outras informações do contrato de trabalho; 

✓ Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRRF);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção, Doutores(as): Informação importantíssima, já 
que, por vezes, o reclamante pode alegar que tal aspecto 
foi apontado pelo advogado(a) e não ele, na condição de 
autor(a). Desta forma, para fins de evitar responsabilização 
frente à OAB, torna-se importante tal medida preventiva.  

Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS é utilizada 
para o recolhimento das multas rescisórias, do aviso 
prévio indenizado e dos depósitos do FGTS do mês 
da rescisão e do mês imediatamente anterior, caso 
ainda não tenham sido efetuados, acrescidos das 
contribuições sociais instituídas pela Lei 
Complementar nº 110/2001, quando devidas. 
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✓ Extrato do FGTS e Chave de Identificação (fornecida pela Caixa Econômica Federal para pagamento 

do FGTS);  

✓ Exame médico demissional;  

✓ Carta de Dispensa ou Pedido de Demissão; 

✓ Comprovante de crédito em conta-corrente (prova bancária);  

✓ Demonstrativo das parcelas variáveis para cálculo dos valores devidos na rescisão contratual; 

✓ Comunicação de Dispensa - CD para fins de Requerimento do Seguro-desemprego (se for o caso); 

 

 

 

 

✓ Livro / Ficha de registro dos empregados atualizada (Portaria do MTE nº 41/2007); 

✓ Comprovante de recolhimento do FGTS (mês ou meses que não constem no extrato);  

✓ Cópia do acordo de PLR (se houver); e  

✓ Cópias do acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa, se houver. 

Em resumo, a adoção destes procedimentos traz segurança jurídica ao empregado e empregador, já que 
este evitará possíveis demandas judiciais, uma vez que estará adimplindo para com todas as suas obrigações 
trabalhistas; e para o empregado será a garantia de recebimento de todas as verbas a que tem direito, como 
o levantamento do FGTS e o recebimento do seguro-desemprego, se for o caso.  

E, neste ponto, reforço que cabe a nós advogados orientarmos o nosso cliente adequadamente, por meio 
de um processo de consultoria / assessoria jurídica, para fins de garantir a adequação dos direitos e tramites 
com a legislação vigente.  

Possível imprimir o Requerimento de Seguro-
Desemprego/ Comunicação de Dispensa pelo 
próprio sistema do MTE (Ministério do Trabalho 

 

 

 

 

 

 e Emprego). 

Guia de Recolhimento Rescisório 
do FGTS (GRRF) 
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Conclusão 

Assim, por intermédio do nosso curso de prática trabalhista, iremos te apresentar todos os aspectos legais 
e práticos que lhe darão ferramentas para estruturas uma advocacia bem-sucedida, a qual acreditamos estar 
pautada em advogados atualizados e preparados para atender as mais diversas demandas que possa se 
deparar. E, claro, com uma pitada de marketing jurídico, ao qual lhe ensinarmos para que você saiba como 
mapear os seus clientes e garantir que a sua divulgação se torna número.  

Então, vamos juntos embarcar neste grande mercado da advocacia, e ao qual o seu espaço estará garantido.  

Espero por você,  

Prof.ª Priscila Ferreira.  
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