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Este livro foi criado a partir da percepção de que as transformações 
havidas no Processo do Trabalho são tão profundas que as 
posturas processuais dos litigantes trabalhistas também precisam 
ser radicalmente transformadas.

Assim, a minha contribuição para os participantes de litígios 
trabalhistas, enquanto Professor e Juiz do Trabalho, pode ser 
resumida como uma proposta de mudança cultural.

Acredito firmemente que, para poder continuar cumprindo sua 
importante função social, a Justiça do Trabalho precisa se 
reinventar e nessa reinvenção precisamos de um novo perfil de 
jurisdicionado: o Litigante Responsável.

A expressão Litigante Responsável tem, para mim, um duplo 
significado, complementar e convergente: é responsável o litigante 
que pauta sua conduta pela lealdade processual e que está 
consciente de que pode ser responsabilizado por seus atos e 
posturas processuais.

Essas foram as premissas para o desenvolvimento dos Modelos de 
Peças e de Posturas Processuais ensinados e disponibilizados na 
E-scola Trabalhista.

Pelas mesmas razões, desenvolvi um sistema Fácil, Rápido e 
Preciso para a quantificação dos principais Créditos Trabalhistas, 
que é ensinado no Módulo Cálculo Trabalhista Simplificado da 
E-scola Trabalhista.

A E-scola Trabalhista também permite a retomada de um 
empolgante projeto que iniciei em 2015, para a realização de 
pesquisas sobre temas de Direito e de Processo do Trabalho.

Tenho a firme esperança de que com o ensino de bons exemplos 
poderemos multiplicar os melhores comportamentos e contribuir 
para concretizar cada vez mais Justiça no Trabalho – seja, dar a 
cada um (trabalhador ou empresa) o que é seu.

GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO.

APRESENTAÇÃO
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JUSTIÇA GRATUITA E SUCUMBÊNCIA

CONCEDIDA DE OFÍCIO A QUEM 
RECEBE ATÉ 40% DO TETO DO RGPS

ADI 5.766 
VOTO DO RELATOR MIN. LUIS ROBERTO BARROSO

DEVIDA A QUEM COMPROVAR 
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de 
forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por 
meio da cobrança de custas e de honorários a seus 
beneficiários.

É legítima a cobrança de custas judiciais, em razão da 
ausência do reclamante à audiência, mediante prévia 
intimação pessoal para que tenha a oportunidade de 
justificar o não comparecimento.

A cobrança de honorários sucumbenciais do hipossuficiente 
poderá incidir:

• sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações 
por danos morais, em sua integralidade;

• sobre o percentual de até 30% do valor que exceder ao teto 
do Regime Geral de Previdência Social, mesmo quando 
pertinente a verbas remuneratórias.
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INDICAÇÃO DO VALOR DO PEDIDO

INDICAÇÃO DO VALOR DO PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA

IN N.º 41 DO TST DETERMINA QUE O VALOR DA CAUSA DEVE SER ESTIMADO DE ACORDO COM O CPC

VALOR DA CAUSA NO CPC

Art. 840. (...) § 1o  Sendo escrita, a reclamação deverá conter (...) o pedido, que deverá 
ser certo, determinado e com indicação de seu valor (...).

Art. 12, § 2º: Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, 
observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.

Valor Pretendido pelo Autor
Art. 292, I e ss., CPC

V Controle de Ofício pelo Juiz
Art. 292, § 3º, CPC

Dever de Impugnação pelo Réu
Art. 293, CPC
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PEDIDO GENÉRICO?

A documentação é necessária para quantificar o pedido: reconhecimento 
da veracidade dos Registros de Horário ou Relatórios de Produção

ADMISSIBILIDADE

A documentação seria irrelevante para quantificar o pedido: alegações de 
falsidade ou inexistência de Registros de Horário ou Relatórios de Produção.

INADMISSIBILIDADE

© - Todos os direitos reservados | LITIGANTE RESPONSÁVEL - O Novo Paradigma do Processo do Trabalho | Guilherme da Rocha Zambrano | www.zambrano.pro.br



QUAL A SUA POSTURA PROCESSUAL?

• Produção Antecipada da Prova

• Valor do Pedido Preciso

• Conciliação Provável

• Risco de Sucumbência Reduzido

LITIGANTE RESPONSÁVEL

• Pedido Genérico

• Valor do Pedido Aleatório

• Conciliação Improvável

• Risco de Sucumbência Elevado

LITIGANTE IMPRUDENTE
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VENHA APRENDER E CONTRIBUIR
Se você também acredita na necessidade de uma mudança 
cultural da Justiça do Trabalho, a E-scola Trabalhista foi projetada 
especialmente para você.

O conteúdo da E-scola Trabalhista está em permanente 
desenvolvimento e atualmente está estruturado em torno de 3 
módulos, que podem ser feitos em conjunto ou separadamente:

• Modelos de Peças e de Posturas Processuais;

• Cálculo Trabalhista Simplificado;

• Grupo de Pesquisa Aberto e Gratuito.

As Fórmulas de Cálculo ensinadas no Módulo Cálculo Trabalhista 
Simplificado permitem quantificar com facilidade, velocidade e 
precisão os principais Créditos Trabalhistas.

Em todos os módulos, é revisado, combinado e aplicado o 
conhecimento de Direito Material e Processual do Trabalho.

Os Modelos de Peças e de Posturas Processuais ensinados e 
disponibilizados na E-scola Trabalhista ajudarão você a economizar 

tempo e a reduzir a margem de erro na condução de processos 
trabalhistas.

Todos os modelos são editáveis, podem ser baixados para o seu 
computador e possuem alternativas para a defesa dos interesses 
tanto de trabalhadores quanto de empresas – assim, você poderá 
antecipar as posturas do eventual adversário e se preparar 
para obter o melhor resultado possível, e o mais justo, para os 
interesses que estiver defendendo.

Finalmente, ao ingressar na E-scola Trabalhista você terá a 
oportunidade de interagir comigo e com outros alunos e também 
poderá se candidatar e participar de Grupos de Pesquisa sobre 
temas atuais de Direito e de Processo do Trabalho.

Aguardo sua participação e contribuições.

GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO.
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GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO
• Juiz da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.

• Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).

• Especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).

• Professor da Escola Judicial do TRT4 e de cursos de graduação 
e de pós-graduação em Direito.

• Autor de Livros e Artigos Jurídicos.

• Aguardo sua participação e contribuições.
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