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DIREITO DO TRABALHO 

PEÇA PROFISSIONAL 

Milton propôs reclamação trabalhista em face da empresa Palmitinho, alegando, em síntese, que foi admitido 

em 8 de janeiro de 1995 e dispensado, por justa causa fundamentada no artigo 482, letra “e”, da CLT, em 15 de 

julho de 2004. Milton exercia a função de motorista, recebendo salário no valor de R$ 600,00 mensais. 

Alega, ainda, que trabalhava no horário das 8 horas às 17h48, de segunda a sexta-feira, sem intervalo para 

refeição, fazendo entregas para a reclamada. Em seu pedido pleiteado, requereu as horas extras excedentes à 

oitava hora diária, o intervalo de refeição de uma hora diária, não gozado, e suas incidências. Informa, ainda, que 

foi dispensado por justa causa, em virtude de a reclamada não aceitar os atestados médicos por ele trazidos, 

aplicando-lhe falta injustificada e punindo-o com advertências e suspensões. Por fim, requereu as verbas 

rescisórias não pagas, tais como: aviso prévio, 13.º salário/2004, férias + 1/3 proporcional, multa de 40% do 

FGTS, entrega das guias de levantamento do FGTS e do recebimento do seguro-desemprego. O reclamante 

requer, também, a multa prevista no artigo 477, § 6.º e 8.º da CLT, tendo em vista que a homologação foi 

realizada em 30 de julho de 2004. A empresa Palmitinho foi regularmente notificada para a audiência em 15 de 

outubro de 2004. 

Como advogado da empresa Palmitinho, elabore a defesa processual adequada ao caso. 

Resposta: A peça adequada é CONTESTAÇÃO, que deverá ser apresentada na audiência designada. 

Deverá o candidato alegar inicialmente em Preliminares, a prescrição qüinqüenal, fundamentado-a 

no artigo 11 da CLT ou, alternativamente no artigo 7.º, inciso XXIX da CF/88. 

No Mérito deverá alegar que: 

O reclamante não faz jus às horas extras pleiteadas, devido ao fato de existir acordo de compensação 

assinado pelo reclamante (também podendo ser verbal), para compensar as horas do sábado (4 horas) 

durante a semana e, por esta razão, os 48 minutos a mais na jornada diária de oito horas, devido 

não exceder as 44 (quarenta e quatro) horas semanais por ser mais benéfico ao empregado, que terá 

mais um dia para desfrutar junto a sua família. As incidências das horas extras também são 

indevidas, posto que inexiste o principal. 

O reclamante exercia a função de motorista, e assim, estava inserido no artigo 62, inciso I, da CLT, 

por exercer atividade externa. Em seu contrato de trabalho está anotado que deverá cumprir uma 

hora de intervalo para refeição e, também anotado nos cartões de ponto. Desta forma, devido ao fato 

de exercer jornada externa, não é possível a fiscalização do gozo do intervalo de refeição, e o 

reclamante tem conhecimento do que deve fazer, não fazendo jus ao intervalo de refeição pleiteado e 

suas incidências. 

O reclamante foi dispensado por justa causa, fundamentado no artigo 482, letra “e” da CLT, 

alegando que a reclamada não aceitava os atestados médicos. Tal alegação não é verdadeira, uma 

vez que todos os atestados médicos apresentados foram aceitos e existe anotação nos cartões de 

ponto como falta justificada, porém, o reclamante faltava outras vezes injustificadamente, sem 

apresentar atestados médicos, e assim, a reclamada acabou dando-lhe três advertências e três 

suspensões, sendo uma de um dia, outra de três dias e outra de cinco dias, e como o reclamante 
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faltou no dia 14 de julho de 2004 sem apresentar justificativa, foi dispensado por desídia, não 

fazendo jus a nenhuma verba rescisória pleiteada. 

O reclamante não faz jus à multa do artigo 477, § 6.º e 8.º da CLT, já que a reclamada depositou na 

conta do autor suas verbas rescisórias em 23 de julho de 2004, sendo que apenas a homologação das 

verbas foi em 30 de julho de 2004. 

Ao final, protestar pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, como a juntada 

de documentos, perícias, oitiva do reclamante e de testemunhas, vistorias e o que for necessário à 

prova do alegado, requerendo a IMPROCEDÊNCIA da ação. 

 

 

 

QUESTÃO PRÁTICA 1 

A reclamante Josefina, grávida, foi dispensada no terceiro mês da gestação. Como advogado da reclamante, 

requeira os seus direitos, fundamentando adequadamente a pretensão e informe, inclusive, o prazo da 

estabilidade. 

Resposta: A reclamante Josefina faz jus à REINTEGRAÇÃO, por ser detentora de estabilidade, fundamentada 

no artigo 10, inciso II, letra b do Ato das Disposições Transitórias e artigo 7.º, inciso XVIII, ambos 

da Constituição Federal/88. A estabilidade se estende desde a confirmação da gravidez até cinco 

meses após o parto. 

A reclamante deve propor ação de reintegração, posto ser detentora de estabilidade e, caso a 

reclamada não a reintegre em 1.ª audiência, deverá requerer, inclusive, a condenação ao pagamento 

dos salários, desde a data da dispensa até cinco meses após o parto, com reflexos nos 13.º salário, 

Férias+1/3 e FGTS+40%. 

 

 

 

QUESTÃO PRÁTICA 2 

A reclamada interpôs Recurso de Revista contra decisão proferida em execução de sentença, na qual foi 

denegado o seguimento. Indique o recurso adequado a ser proposto visando ao conhecimento do Recurso de 

Revista e em que prazo deverá ser protocolado. 

Resposta: O recurso adequado é o Agravo de Instrumento, conforme artigo 897, letra “b”, da CLT, que deverá 

ser protocolado no prazo de 8 (oito) dias. 

 


