
ROTEIRO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 

Nome:  

Nacionalidade:      Naturalidade:  

Estado Civil:  

Profissão:  

RG:   órgão emissor:       Org/UF 

CPF:   

PIS:   
 
CTPS:   SÉRIE :   
 
Endereço:   

Nome da Mãe:   

Empregador/Reclamada:   

Endereço:   

CNPJ:   

Admissão:       Dispensa: 

Motivo da dispensa:  

Aviso Prévio   

☐Sim   

☐Indenizado (valor: R$_________) ☐Cumprido (de __/__/____ a __/__/____) 

☐Não 



Teve a CTPS anotada: ☐Sim  ☐Não 

Recebeu o pagamento das verbas rescisórias 

☐Sim (Data: __/__/____ - valor: R$__________)   

☐Não 

Recebeu guias para levantamento de FGTS e Seguro Desemprego? 

☐Sim   ☐Não 

Remuneração: R$_________ 

Função: 

Quais atribuições desempenhava na empresa?  

 

 

Havia alguém que desempenhasse as mesmas atribuições e ganhasse salário 
maior?  

☐Não 

☐Sim 

Qual o nome do(s) funcionário(s)? 

 

Qual a remuneração do paradigma(s)?  

 



Há quanto tempo essa pessoa desempenhava a função antes de você passar a 
exercê-la? 

 

Havia diferença de produtividade entre o (a) Sr.(a) e essa pessoa? 

 

Havia diferença de perfeição técnica entre o Sr. (a) e essa pessoa? 

 

Ela tinha alguma capitação técnica além daquela que o Sr. (a) tem? 

☐Não 

☐Sim  

Descreva as qualificações: 

 

Tinha alguma atribuição ou responsabilidade inerente a esta pessoa e que o (a) 
Senhor (a) não exercesse? 

☐Não 

☐Sim 

Descreva as atribuições ou responsabilidades: 

 

 

Horário de trabalho:  



Segunda à sexta: 

Sábados: 

Domingos: 

Feriados: 

Tinha intervalo para descanso e refeição 

☐Não 

☐Sim – qual o período? ____________________________________________ 

Realizava horas extras? 

☐Não 

☐Sim 

Descreva a quantidade de horas extras diárias, semanais e a média de remuneração 
e percentual de acréscimo aplicado: 

 

A Empregadora possuía mais de 10 (dez) funcionários: 

☐Não 

☐SIm 

Havia algum tipo de controle de ponto? 

☐Não  

☐Sim 

☐Digital ☐Cartão de ponto  ☐Livro ponto  ☐Outros (qual?_______) 



Eram registrados corretamente os horários de entrada e saída?  

 

Existia alguma coação para assinar o livro ou marcar o ponto em horário diverso ao 
trabalhado?  

 

Assinou algum acordo para compensação de jornada? 

☐Não 

☐Sim – Descreva: 

 

 

É sindicalizado?  

☐Não 

☐Sim – Qual:_____________________________________ 

Sabe dizer se existe acordo, convenção ou dissídio coletivo do trabalho?  

 

 

Foi eleito para cumprimento de mandato eletivo junto ao seu sindicato? 

☐Não 

☐Sim – Qual o cargo e duração do mandato? 

 



Já sofreu algum tipo de perseguição por parte de superior hierárquico, ou algum tipo 
de assédio?  

☐Não 

☐Sim – Descreva os atos cometidos: 

 

Durante a relação empregatícia desenvolveu alguma doença profissional ou sofreu 
acidente do trabalho? 

☐Não 

☐Sim – Quais: 

 

Quanto tempo ficou afastado (a) do emprego?  

 

Manipulava produtos químicos ou explosivos?  

☐Não 

☐Sim – Quais? 

 

Estava exposto a grande fluxo de ruídos?  

☐Não 

☐Sim - Por quanto tempo e qual intensidade? 

 



Recebia EPI? 

☐Não 

☐Sim 

Os EPIS eram fornecidos em qual frequência? 

Eram aprovados pelo INMETRO, ABNT ou demais órgão reguladores? 

 

Outros fatos: 

 

Declaro para os devidos fins que as informações acima são verdadeiras e 
correspondem aos fatos que ocorreram na minha relação de trabalho. 

 

______________, em _____/______/______________ 

Assinatura:  

 


