
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO 

1ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo 

RTOrd 0010041-08.2018.5.03.0092 

AUTOR: XXXXXXXXXXXXXX 

RÉU: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Vistos os autos. 

Conforme o disposto no artigo 840, §1º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, a 

reclamação escrita deverá conter, dentre outras, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o 

pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito (§3º). 

Assim, as ações propostas a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017 

devem conter também o valor do pedido, isto é, devem ser líquidas, além da necessidade dele ser certo e 

determinado. Desse modo, como já ocorre no procedimento sumaríssimo (art. 852-B, §1º, CLT), também 

no ordinário caberá ao reclamante atribuir valor a cada um dos pedidos que fizer, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito (art. 840, §3º, CLT). 

Analisando a petição inicial, constata-se que o reclamante não liquidou o 

pedido referente ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão do intervalo intrajornada, 

violando o disposto no artigo 840, §1º, CLT. 

Diante do exposto, verificando que a petição inicial não atende a um dos 

requisitos legais, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC. 

Vale ressaltar, ainda, que o reclamante não juntou o instrumento de 

procuração outorgado a seu advogado, em descumprimento ao disposto no artigo 103 e seguintes do 

CPC/2015. 

 Defiro o benefício da justiça gratuita à parte autora, uma vez que a 

remuneração descrita na cópia do TRCT (Id 6fe1ccf) demonstra o recebimento de salário inferior a 40% 

do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 790, §3º, CLT). 

Custas pela parte autora, no importe de R$ 790,00, calculadas sobre o 

valor dado à causa (R$ 39.499,98), ISENTA. 

Retire-se o processo de pauta e intime-se o reclamante. 
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Transitada em julgado a sentença, encaminhem-se os autos ao arquivo 

definitivo. 

  

  

PEDRO LEOPOLDO, 19 de Janeiro de 2018. 

DANIEL FERREIRA BRITO 

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a) 
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