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TERMO DE 

Presentes as partes do Processo infra, na sede da Terceira Vara do Trabalho de Boa 
Vista, na data abaixo discriminada, 
termos e condições: 

Processo: . 

Reclamante: . 

Advogado(a): . 

Reclamado(a): . 

Advogado(a): . 

Litisconsorte: . 

Advogado(a): . 
 

Data: / / . 
 
PARTE(S) E ADVOGADO(A)(S) PRESENTE(S)
 

Reclamante
 

Advogado(a) do(a) Reclamante

Reclamado(a) ou preposto(a)

      
Advogado(a) do(a) Reclamado(a)

Litisconsorte
 

      
Advogado(a) do(a) Litisconsorte

 

 

Há OBRIGAÇÃO DE PAGAR?
*Caso não haja obrigação de pagar

abaixo. 
 

Valor (R$): . Parcelado? Sim
 
Não sendo parcelado, qual a data de 

vencimento? / / . 

  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
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TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO INCENTIVADA 

 
Presentes as partes do Processo infra, na sede da Terceira Vara do Trabalho de Boa 

Vista, na data abaixo discriminada, RESOLVERAM, de forma espontânea, pactuar nos 

 

PARTE(S) E ADVOGADO(A)(S) PRESENTE(S): 

Advogado(a) do(a) Reclamante
 

Reclamado(a) ou preposto(a)
 

Advogado(a) do(a) Reclamado(a)
 

Advogado(a) do(a) Litisconsorte
 

ACORDO 

?     
Sim Não*

 
Caso não haja obrigação de pagar, desconsiderar os campos de preenchimento 

Sim Não  

, qual a data de 

Sendo dividido, em quantas parcelas?
A data de vencimento das parcelas será no dia 

 de cada mês, ou no dia útil imedi

posterior, a começar pelo mês de
(mês/ano). 
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Presentes as partes do Processo infra, na sede da Terceira Vara do Trabalho de Boa 
, de forma espontânea, pactuar nos seguintes 

, desconsiderar os campos de preenchimento 

Sendo dividido, em quantas parcelas? . 
A data de vencimento das parcelas será no dia 

de cada mês, ou no dia útil imediatamente 

posterior, a começar pelo mês de /
2018

. 
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FORMA DE PAGAMENTO: 
 

Depósito em CONTA JUDICIAL, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a ser criada pela 
reclamada, por meio do sítio www.caixa.gov.br, devendo para tanto utilizar os seguintes 

comandos: https://portaljudicial.caixa.gov.br/sigdj/seleciona_tipo_deposito_trabalho.processa 
(ID depósito judicial - primeiro depósito - os demais depósitos deverão ser procedidos 

mediante a utilização do comando "depósito em continuação"). A referida conta deverá ser 
criada até o último dia útil anterior à data do depósito, sob pena de ser reputada em mora e a 
conseqüente execução forçada da dívida, caso em que a Secretaria fica de logo autorizada a 

expedir o(s) respectivo(s) ALVARÁ(S) JUDICIAL(IS).

 

para o(a) ADVOGADO(a) do(a) reclamante, mediante depósito, preferencialmente 
identificado, em conta bancária de sua titularidade.

 

diretamente para o(a) RECLAMANTE, presencialmente, ou por meio de depósito em conta 

 
Em caso de depósito em conta bancária, in
 

Nome: . CPF: . 

Instituição Financeira: . 

Agência: . Conta Corrente: 
 

Em caso de inadimplência,

ACORDO POR CADA DIA ÚTIL DE MORA ATÉ O LIMITE DE 100%

antecipado da(s) parcela(s) subsequente(s), bem como da execução imediata do acordo, 

ficando o(a) reclamado(a) desde já citado(a) para o pagamento do valor inadimplido, nos 

termos dos arts. 876, 878 e 880 da CLT.

 

Reputa-se desnecessária a comprovação da realização do(s) referido(s) depósito(s) 

bancário(s), devendo o Juízo ser comunicado apenas em hipótese de eventual inadimplência, a 

qual se dará mediante protocolização de petição dando conta da ausência de pagamen

até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de vencimento da parcela, sob pena de ser 

considerada quitada. Fica, a(o)

à efetivação do(s) depósito(s) bancário(s), deverá consigná

Secretaria da Vara e mediante posterior comprovação.
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Depósito em CONTA JUDICIAL, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a ser criada pela 
reclamada, por meio do sítio www.caixa.gov.br, devendo para tanto utilizar os seguintes 

comandos: https://portaljudicial.caixa.gov.br/sigdj/seleciona_tipo_deposito_trabalho.processa 
(ID depósito judicial - primeiro depósito - os demais depósitos deverão ser procedidos 

mediante a utilização do comando "depósito em continuação"). A referida conta deverá ser 
criada até o último dia útil anterior à data do depósito, sob pena de ser reputada em mora e a 
conseqüente execução forçada da dívida, caso em que a Secretaria fica de logo autorizada a 

expedir o(s) respectivo(s) ALVARÁ(S) JUDICIAL(IS).

para o(a) ADVOGADO(a) do(a) reclamante, mediante depósito, preferencialmente 
identificado, em conta bancária de sua titularidade.

diretamente para o(a) RECLAMANTE, presencialmente, ou por meio de depósito em conta 
bancária de titularidade deste.

e depósito em conta bancária, informar os dados da conta: 

Conta Corrente: . Conta Poupança: /Operação/Variação:

Em caso de inadimplência, aplicar-se-á MULTA de % SOBRE O VALOR DO 

ACORDO POR CADA DIA ÚTIL DE MORA ATÉ O LIMITE DE 100%, além do vencimento 

da(s) parcela(s) subsequente(s), bem como da execução imediata do acordo, 

ficando o(a) reclamado(a) desde já citado(a) para o pagamento do valor inadimplido, nos 

termos dos arts. 876, 878 e 880 da CLT. 

se desnecessária a comprovação da realização do(s) referido(s) depósito(s) 

bancário(s), devendo o Juízo ser comunicado apenas em hipótese de eventual inadimplência, a 

mediante protocolização de petição dando conta da ausência de pagamen

dias úteis contados a partir da data de vencimento da parcela, sob pena de ser 

(o) reclamada(o), ciente de que, na hipótese de eventual obstáculo 

à efetivação do(s) depósito(s) bancário(s), deverá consigná-lo(s) judicialmente, perante a 

Secretaria da Vara e mediante posterior comprovação. 
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Depósito em CONTA JUDICIAL, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a ser criada pela 
reclamada, por meio do sítio www.caixa.gov.br, devendo para tanto utilizar os seguintes 

comandos: https://portaljudicial.caixa.gov.br/sigdj/seleciona_tipo_deposito_trabalho.processa 
(ID depósito judicial - primeiro depósito - os demais depósitos deverão ser procedidos 

mediante a utilização do comando "depósito em continuação"). A referida conta deverá ser 
criada até o último dia útil anterior à data do depósito, sob pena de ser reputada em mora e a 
conseqüente execução forçada da dívida, caso em que a Secretaria fica de logo autorizada a 

expedir o(s) respectivo(s) ALVARÁ(S) JUDICIAL(IS).

para o(a) ADVOGADO(a) do(a) reclamante, mediante depósito, preferencialmente 
identificado, em conta bancária de sua titularidade.

diretamente para o(a) RECLAMANTE, presencialmente, ou por meio de depósito em conta 

/Operação/Variação: . 

SOBRE O VALOR DO 

, além do vencimento 

da(s) parcela(s) subsequente(s), bem como da execução imediata do acordo, 

ficando o(a) reclamado(a) desde já citado(a) para o pagamento do valor inadimplido, nos 

se desnecessária a comprovação da realização do(s) referido(s) depósito(s) 

bancário(s), devendo o Juízo ser comunicado apenas em hipótese de eventual inadimplência, a 

mediante protocolização de petição dando conta da ausência de pagamento em 

dias úteis contados a partir da data de vencimento da parcela, sob pena de ser 

, ciente de que, na hipótese de eventual obstáculo 

(s) judicialmente, perante a 
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HÁ VÍNCULO DE EMPREGO
 

 
Inexistindo vínculo 

sem reconhecimento de vínculo empregatício ou prestação de serviços, 
finalidade de prevenir litígio e, sobretudo, pacificação social, razão pela qual não há se 
falar em encargos previdenciários, uma
encargos previdenciários, o faz, inclusive, com base no Acórdão TS
24-00.1. 

Havendo vínculo 
fiscais e/ou previdenciários, caso existentes, serão aferidos pel
homologação deste acordo. 
 

REGISTRO NA CTPS

 
Obriga-se o(a) reclamado(a) a proceder 

de n. , série n. ., com: 
 

Data de entrada: 

Data de saída: 

Salário Mensal (R$): 

Função: . 
 

O(a) reclamado(a) d
 

Advogado(a) do(a) reclamante

Advogado(a) do(a) reclamado(a)

Na sede do(a) Reclamado(a)
 

Não havendo depósito

reclamado(a) será estabelecida

sem prejuízo da expedição, após decorridos 30 (trinta) dias de inadimplemento, de 

mandado de busca e apreensão e 

os fins pertinentes. 

  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
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VÍNCULO DE EMPREGO? 

Sim Não
 

vínculo de emprego, pactuam as partes por mera liberalidade, 
sem reconhecimento de vínculo empregatício ou prestação de serviços, 
finalidade de prevenir litígio e, sobretudo, pacificação social, razão pela qual não há se 
falar em encargos previdenciários, uma vez que ausente o fato gerador. No tocante aos 
encargos previdenciários, o faz, inclusive, com base no Acórdão TST-

ulo de emprego, ficam a(s) parte(s) ciente
fiscais e/ou previdenciários, caso existentes, serão aferidos pelo Juízo no ato de 

 

 

se o(a) reclamado(a) a proceder ao registro da CTPS do(a) reclamante, 

entrada: / / . 

/ / . 

Salário Mensal (R$): . 

eclamado(a) deve depositá-la na data de / /  perante

Advogado(a) do(a) reclamante  
Advogado(a) do(a) reclamado(a)  
Na sede do(a) Reclamado(a)  

depósito da CTPS na data e no local supramencionado, ao

estabelecida a multa diária de R$100,00 até o limite de R$ 3.000,00, 

sem prejuízo da expedição, após decorridos 30 (trinta) dias de inadimplemento, de 

mandado de busca e apreensão e notificação do MINISTÉRIO PÚBLICO FE
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actuam as partes por mera liberalidade, 
sem reconhecimento de vínculo empregatício ou prestação de serviços, apenas com a 
finalidade de prevenir litígio e, sobretudo, pacificação social, razão pela qual não há se 

vez que ausente o fato gerador. No tocante aos 
-E-RR-855/2001-005-

ciente(s) que os encargos 
o Juízo no ato de 

ao registro da CTPS do(a) reclamante, 

perante o(a): 

da CTPS na data e no local supramencionado, ao(a) 

100,00 até o limite de R$ 3.000,00, 

sem prejuízo da expedição, após decorridos 30 (trinta) dias de inadimplemento, de 

notificação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para 
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Entrega do TRCT  
O(A) reclamado(a) se obriga

01, com chave de conectividade
 

Advogado(a) do(a) reclamante

Advogado(a) do(a) reclamado(a)

Na sede do(a) Reclamado(a)

 
No referido TRCT, está comprovado os 

período laboral?     Sim

Há a incidência da indenização de 40% sobre o FGTS? 
 

Havendo incidência da indenização de 40% sobre o FGTS, e sendo 
inadimplida, o(a) reclamado
indenização. 
 

Depósito das Guias de Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego

O(A) reclamado(a) se obriga a depositar as guias CD/SD (Comunicação de 

Dispensa e Seguro Desemprego), na data de 
 

Advogado(a) do(a) reclamante

Advogado(a) do(a) reclamado(a)

Na sede do(a) Reclamado(a)

 
Não havendo o depósito das referidas guias na data e na forma 

supramencionada, ao(á) reclamado(a) haverá a penalidade do pagamento de 
indenização substitutiva (Súmula 389, II, TST).
 

As partes pactuam pela exclusão do(a) litisconsorte passivo(a) da lide?

*Caso não haja exclusão, descrever abaixo as obrigações do(a) litisconsorte passivo(a).

 

descreva, neste campo 

 

  

  
PODER JUDICIÁRIO 
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O(A) reclamado(a) se obriga, ainda, a depositar as guias TRCT, no código 

01, com chave de conectividade, na data de / / , perante o(a): 

Advogado(a) do(a) reclamante  
Advogado(a) do(a) reclamado(a)  
Na sede do(a) Reclamado(a)  

No referido TRCT, está comprovado os recolhimentos fundiários relativos ao 

Não  

Há a incidência da indenização de 40% sobre o FGTS? 

Havendo incidência da indenização de 40% sobre o FGTS, e sendo 
reclamado(a) será penalizado(a) com a liquidação da referida 

Depósito das Guias de Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego

O(A) reclamado(a) se obriga a depositar as guias CD/SD (Comunicação de 

Dispensa e Seguro Desemprego), na data de / / , perante o(a):

Advogado(a) do(a) reclamante  
Advogado(a) do(a) reclamado(a)  
Na sede do(a) Reclamado(a)  

Não havendo o depósito das referidas guias na data e na forma 
supramencionada, ao(á) reclamado(a) haverá a penalidade do pagamento de 

(Súmula 389, II, TST). 

As partes pactuam pela exclusão do(a) litisconsorte passivo(a) da lide?

Sim Não*  
Caso não haja exclusão, descrever abaixo as obrigações do(a) litisconsorte passivo(a).

 ... 
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as guias TRCT, no código 

 

recolhimentos fundiários relativos ao 

Sim Não  

Havendo incidência da indenização de 40% sobre o FGTS, e sendo 
com a liquidação da referida 

Depósito das Guias de Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego  
O(A) reclamado(a) se obriga a depositar as guias CD/SD (Comunicação de 

, perante o(a): 

Não havendo o depósito das referidas guias na data e na forma 
supramencionada, ao(á) reclamado(a) haverá a penalidade do pagamento de 

As partes pactuam pela exclusão do(a) litisconsorte passivo(a) da lide? 

Caso não haja exclusão, descrever abaixo as obrigações do(a) litisconsorte passivo(a). 
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O(a) reclamante dá plena, total e irrevogável quitação

 

de todos os pleitos da petição inicial do contrato de trabalho.

do Contrato de Trabalho

Requerem, assim, a 

concessão de gratuidade de justiça.

 

___________________________

Reclamante

 

___________________________

Reclamado(a)

 
 

___________________________

Litisconsorte Passivo(a)

  
PODER JUDICIÁRIO 
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reclamante dá plena, total e irrevogável quitação: 

de todos os pleitos da petição inicial do contrato de trabalho.

do Contrato de Trabalho  

 

Requerem, assim, a HOMOLOGAÇÃO do presente ACORDO

de gratuidade de justiça. 

___________________________ 

Reclamante 

_________________

Advogado(a)/R

___________________________ 

Reclamado(a) 

 

__________________

Advogado(a)/Reclamado(a)

___________________________ 

Litisconsorte Passivo(a) 

 

_________________

Advogado(a)/Litisconsorte Passivo(a)
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de todos os pleitos da petição inicial do contrato de trabalho.
 

ACORDO, bem como a 

____________________________ 

dvogado(a)/Reclamante  

______________ 

eclamado(a) 

________________ 

Advogado(a)/Litisconsorte Passivo(a) 


