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SENTENÇA

 

Vistos, examinados, etc...

1 - A nova lei 13.467/2017 procedeu profunda alteração dentre elas a nova redação do artigo 840 que
assim dispõe "  A reclamação poderá ser escrita ou verbal.§ 1o Sendo escrita, a reclamação deverá
conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o

 dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a
 assinatura do reclamante ou de seu representante."; § 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a

termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o
   disposto no § 1o deste artigo. § 3o Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste artigo

.". Por força da nova sistemática, independente do ritoserão julgados extintos sem resolução do mérito
procedimental, logo, mesmo nas ações de rito ordinário, se faz necessária a liquidação dos pedidos e
indicação do valor. O dispositivo se amolda a uma série de outras implicações a exemplo de honorários de
sucumbência, litigância de má-fé, recolhimento de custas em caso de arquivamento por ausência do autor,
demandando, portanto, aplicação imediata a todas ações em curso.

2 - Portanto, tendo em vista que a inicial não atende ao disposto no artigo 840 da CLT com a nova
redação já em vigor, aplico o disposto no §3º que assim dispõe: " para extinguir o feito sem resolução de
mérito, o que não obsta a sua repropositura com a devida adequação aos novos ditames legais. Custas de
R$10,64 arbitradas apenas para este efeito e dispensadas na forma da lei.

3 - Intimem-se as partes. Prazo de lei. Após, arquive-se.

Propriá, 13 de novembro de 2017.
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