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RESUMO 

 

A Lei n. 13.467/2017, amplamente conhecida como reforma trabalhista, provocou 

inúmeras alterações no Direito do Trabalho, tanto na esfera material como na seara 

processual.  

A presente monografia examina os impactos da reforma em um assunto do Direito 

Processual do Trabalho: o aumento dos custos do processo para os beneficiários da justiça 

gratuita. A reforma não apenas tornou mais difícil o enquadramento como beneficiário da 

justiça gratuita (art. 790, § 3º e 4º da CLT), como também passou a dispensar, após a 

concessão do benefício, um tratamento mais oneroso aos beneficiários, mormente com relação 

ao pagamento de três institutos: honorários advocatícios sucumbenciais (art. 791-A da CLT), 

honorários periciais (art. 790-B da CLT) e custas processuais (art. 844, § 2º e 3º da CLT). 

Antes da reforma, o benefício da justiça gratuita no processo do trabalho concedia 

isenção do pagamento das despesas processuais. A reforma, contudo, reduziu a extensão dos 

benefícios da gratuidade. É necessário repensar este instituto no processo laboral. 

O interesse científico no tema deriva da constatação de que a reforma irá onerar 

muito o custo processual para os menos favorecidos ou até inviabilizar o seu acesso à Justiça 

do Trabalho, a depender da interpretação que for oferecida aos dispositivos normativos, razão 

pela qual torna-se crucial enfrentar o tema. Para tanto, foi necessário examinar as inovações 

legislativas, mostrar os diversos entendimentos da doutrina acerca da matéria, analisar os 

enunciados editados na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho e as notas 

técnicas editadas pelo Ministério Público do Trabalho e, por fim, recorrer à disciplina 

normativa da gratuidade no âmbito do Direito Processual Civil. 

Sem pretensão de esgotar o tema, a monografia sugere caminhos a serem traçados 

para enfrentar inéditas questões que se colocarão diante dos juristas da Justiça do Trabalho. 

 

Palavras Chave: Reforma Trabalhista; Justiça Gratuita; Honorários advocatícios; Honorários 

periciais; Custas processuais. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Law 13.467 / 2017, widely known as labor reform, provoked numerous changes 

in Labor Law.  

This monograph examines the impacts of the reform on a matter of Labor Procedural 

Law: the increasing of the costs of the process for the beneficiaries of free justice. The reform 

not only made it more difficult to qualify as a beneficiary of free justice (Article 790, § 3 and 

4 of the CLT), but also provided, after the granting of the benefit, a more onerous treatment 

for the beneficiaries, mainly in the payment of attorney's fees (Article 791-A of the CLT), 

expert fees (Article 790-B of the CLT) and procedural costs (Article 844, § 2 and 3 of the 

CLT).  

Prior to the reform, the benefit of free justice in the labor process granted full 

exemption from the payment of procedural costs. After the reform, even if the beneficiary of 

free justice, the party will not have this total exemption, at least from a literal interpretation of 

the normative text.  

The scientific interest in the subject exists because the reform will increase the 

procedural cost for the less favored or even make their access to the Labor Court unfeasible, 

depending on the interpretation that is offered to the normative devices. That’s the reason why 

it becomes crucial to address the issue. In order to do so, it was necessary to examine the 

legislative innovations, to show the different understandings of the doctrine on the matter, to 

analyze the statements issued at the 2nd Conference on Material and Procedural Labor Law 

and the technical notes issued by the Labor Public Prosecutor's Office, and, finally, to study 

the normative discipline of free justice by the Civil Procedural Law. 

Without pretending to exhaust the theme, the work suggests ways to be traced to face 

the unprecedented issues that will need to be addressed by labor law jurists. 

 

Keywords: Labor Reform; Free Justice; Sucumbencial attorneys' fees; Expert fees; 

Procedural costs. 
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1. INTRODUÇÃO.  

 

Neste primeiro capítulo, será apresentada a monografia e exposta a finalidade que se 

pretende alcançar. Ademais, serão estabelecidas as premissas metodológicas adotadas na 

pesquisa científica.  

 

1.1. Apresentação e finalidade da monografia. 

 

A Lei n. 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, alterou profundamente as 

normas do direito material e processual do trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho, da 

Lei n. 6.019/1974 e da Lei n. 8.212/1991. Com fins didáticos, recorremos à matemática para 

demonstrar que essas alterações legislativas modificaram mais de 100 (cem) artigos e mais de 

200 (duzentos) dispositivos, incluindo incisos e alíneas.  

O presente trabalho pretende estudar as inovações legislativas dos arts. 790, 790-B, 

791-A e 844 da CLT, que consubstanciam mudanças no campo do Direito Processual do 

Trabalho. A partir da análise destes dispositivos, verificaremos que a reformou provocou o 

aumento do custo do processo para os beneficiários da justiça gratuita.  

A reforma não apenas tornou mais difícil o enquadramento como beneficiário da 

justiça gratuita (art. 790, § 3º e 4º da CLT), como também passou a dispensar, após a 

concessão do benefício, um tratamento mais oneroso aos beneficiários, mormente com relação 

ao pagamento de três institutos: honorários advocatícios sucumbenciais (art. 791-A da CLT), 

honorários periciais (art. 790-B da CLT) e custas processuais (art. 844, § 2º e 3º da CLT). 

O interesse científico no tema deriva da constatação de que a reforma irá onerar muito 

o custo processual para os menos favorecidos ou até inviabilizar o seu acesso à Justiça do 

Trabalho, a depender da interpretação que for oferecida aos dispositivos normativos referidos, 

razão pela qual torna-se crucial enfrentar o tema.  

Assim, o propósito desta monografia é examinar as implicações práticas das alterações 

e propor, modestamente, possíveis soluções para os problemas práticos do foro, reais e 

diários. A monografia se decompõe em três capítulos. 

Neste primeiro capítulo (introdução), apresenta-se a monografia e sua finalidade, bem 

como apontam-se as premissas metodológicas do trabalho. 

No segundo capítulo, desenvolve-se o trabalho. Subdivide-se em quatro partes. Na 

primeira parte, investiga-se o benefício da gratuidade da justiça à luz da reforma, examinando 

quem pode ser beneficiário e o aumento dos custos na atuação processual do beneficiário. Na 
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segunda parte, adentra-se no campo dos efeitos que os beneficiários da justiça gratuita irão 

sofrer, analisando o pagamento dos honorários advocatícios. Na terceira parte, analisa-se o 

impacto que os beneficiários irão sofrer no que diz respeito ao pagamento dos honorários 

periciais. Na quarta parte, estuda-se o pagamento das custas processuais pelo beneficiário.  

No terceiro capítulo, elencar-se-ão todas as conclusões que foram alcançadas ao longo 

do estudo dedicado à elaboração desta monografia. 

 

1.2.  Premissas metodológicas. 

 

Antes de adentrar no mérito propriamente dito do trabalho acadêmico, estabelecem-se 

as premissas metodológicas para o aprofundamento do tema, indicando aos leitores que a 

finalidade do estudo reside na análise dogmática das inovações legislativas trazidas pela Lei 

13.467/2017, dispensando qualquer exame ideológico-político e partidário. 

Isso, logicamente, não isenta o autor de opinar crítica e tecnicamente sobre as 

alterações jurídicas, mas garante ao texto uma absoluta imparcialidade política, desvinculada 

de qualquer posicionamento partidário. 

Sem nenhuma pretensão de esgotar o tema “do custo do processo laboral para os 

beneficiários da justiça gratuita à luz da reforma trabalhista”, que ainda renderá muita 

discussão e amadurecimento ao longo dos anos, esse trabalho visa contribuir para fomentar a 

reflexão dessa temática.  

As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e documental, de cunho 

dogmático-jurídico, o que demandou a busca de livros e artigos publicados em revistas 

especializadas. Ademais, a pesquisa também demandou a análise de enunciados editados na 2ª 

Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, promovida pela Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, e de notas técnicas editadas pelo 

Ministério Público do Trabalho. Por fim, também foi necessário realizar o estudo comparado 

entre o arcabouço normativo da gratuidade da justiça no âmbito do Direito Processual Civil e 

do Direito Processual do Trabalho. 

Apesar da reforma trabalhista ser uma alteração legislativa recente, o repertório de 

bibliografia doutrinária que examina seus impactos é vasto, o que ajudou bastante na 

elaboração deste trabalho. 



11 
 

2. DO CUSTO DO PROCESSO PARA OS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA 

GRATUITA À LUZ DA REFORMA TRABALHISTA: 

 

Este capítulo subdivide-se em quatro partes.  

Na primeira, examina-se o benefício da justiça gratuita à luz da reforma trabalhista. 

Na segunda, adentra-se no campo dos efeitos que os beneficiários irão sofrer com 

relação ao pagamento dos honorários advocatícios.  

Na terceira, analisam-se os impactos que os beneficiários irão sofrer no que diz 

respeito ao pagamento dos honorários periciais.  

Na quarta, estuda-se os impactos dos beneficiários com relação ao pagamento das 

custas processuais. 

 

2.1 DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À LUZ DA REFORMA 

TRABALHISTA.  

 

A reforma trabalhista alterou a própria abrangência do enquadramento do beneficiário 

da gratuidade judiciária, restringindo-a. 

Ademais, a reforma também provocou mudanças substanciais na atuação processual 

do beneficiário, adotando três proibitivas restrições econômicas ao direito de ação do 

beneficiário da gratuidade judiciária na Justiça do Trabalho que, se interpretadas de maneira 

“literal”, podem inviabilizar o acesso à Justiça do Trabalho. Ao longo deste subcapítulo, 

analisaremos cada uma delas.  

Todavia, para examinar as referidas mudanças provocadas pela reforma trabalhista, 

necessário tratar previamente do direito fundamental do acesso à justiça. 

 

2.1.1. As garantias constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica 

integral. 

 

O tema relativo ao acesso à justiça é objeto da preocupação do legislador e da doutrina 

há muito tempo. Como curiosidade histórica, vale destacar que a assistência judiciária na 

legislação brasileira teve a sua origem nas Ordenações Filipinas1, que previa o patrocínio 

                                                 
1 As Ordenações Filipinas, embora muito alteradas, constituíram a base do direito português até a promulgação dos 
sucessivos códigos do século XIX, sendo que muitas disposições tiveram vigência no Brasil até o advento do Código Civil de 
1916. 
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gratuito por advogado, nas causas cíveis e criminais, dos “miseráveis e dos que aparecessem 

indefesos em Juízo”2.  

O acesso à justiça foi tratado de forma profunda nas décadas de 1960 e 1970, tendo 

como expoente acadêmico o Projeto Florença, conduzido por Mauro Cappelletti e Bryan 

Garth. Eles demonstraram que somente por meio da possibilidade real de acesso ao Judiciário 

as pessoas poderiam ser tratadas de modo igualitário3. 

Como ensina Mauro Cappelletti e Bryant Garth, o “acesso à justiça pode ser encarado 

como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretende garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”4. 

No Brasil, o acesso à justiça é um direito fundamental com residência constitucional 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal5. A doutrina aponta que o problema do acesso à 

Justiça pode ser compreendido em dois sentidos: restrito e integral. No sentido restrito, Carlos 

Henrique Bezerra Leite ensina que a expressão é utilizada no aspecto dogmático de acesso à 

tutela jurisdicional, é dizer, uma garantia para que todos tenham direito de ajuizar ação 

perante o Poder Judiciário6.  

No sentido integral, Carlos Henrique Bezerra Leite leciona que o acesso à justiça 

assume caráter mais consentâneo com a teoria dos direitos fundamentais e com os escopos 

jurídicos, políticos e sociais do processo. Antônio Herman Benjamin aponta que o sentido 

integral seria: 

 

O próprio acesso ao Direito, a uma ordem jurídica justa (inimiga dos 

desequilíbrios e destituída de presunção de presunção de igualdade), 

conhecida (social e individualmente reconhecida) e implementável (efetiva), 

contemplando e combinando, a um só tempo, um rol apropriado de direitos, 

acesso aos tribunais, acesso aos mecanismos alternativos (principalmente os 

preventivos), estando os sujeitos titulares plenamente conscientes de seus 

direitos e habilitados, material e psicologicamente, a exercê-los, mediante 

superação das barreiras objetivas e subjetivas7. 

                                                 
2 PEIXOTO, Régulo da Cunha. Assistencia judiciária – Conceito – Situação atual – Direito Imprescindível. Revista da 
Faculdade de Direito da UFMG, 1979, v. 27m n. 22, p. 445-454. 
3 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988, p. 12.   
4 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988, p. 12.  
5 Art. 5º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  
6LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 193. 
7 BENJAMIN, Antônio Herman V. A insurreição da aldeia global contra o proceso civil clássico – Apontamos sobre a 
opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do consumidor. In: MILARÉ, Édis (coord.), Ação civil pública – Lei 
7.347/85: reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 74-75. 
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Nessa linha, Luiz Guilherme Marinoni refere que o acesso à justiça significa: 

 

Acesso a um processo justo, a garantia de acesso a uma justiça 

imparcial, que não só possibilite a participação efetiva e adequada das partes 

no processo jurisdicional, mas que também permita a efetividade da tutela 

dos direitos, consideradas as diferentes posições sociais e as específicas 

situações de direito substancial8. 

 

Fredie Didier e Rafael Alexandria de Oliveira apontam que existem inúmeros fatores 

que podem representar empecilho para que o cidadão exerça o seu direito de acesso à justiça, 

tais como a duração do processo, as questões sociais, culturais e psicológicas9.   

Justamente para evitar que a questão social do Brasil seja uma barreira ao exercício 

do direito fundamental de acesso à justiça, o Estado teve que garantir ao sujeito carente de 

recursos os meios necessários para o livre acesso à justiça. Nesse intuito, a Constituição 

Federal previu, em seu art. 5º, LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita10, 

contemplando o benefício da justiça gratuita. 

Vale destacar que assistência jurídica não se confunde com benefício da justiça 

gratuita. Pontes de Miranda já fazia essa distinção há muito tempo11. A assistência jurídica é 

um conceito mais amplo, que abrange o benefício da justiça gratuita, mas vai além dela, 

englobando todas as iniciativas do Estado que têm por objetivo promover uma aproximação 

entre a sociedade e os serviços jurídicos, como as campanhas de conscientização de direitos 

do consumidor e os serviços jurídicos itinerantes prestados à população carente12. 

O fato é que o benefício da justiça gratuita configura-se como um dos elementos 

indispensáveis para se alcançar o tão desejado acesso à justiça integral. 

 

2.1.2. Benefício da justiça gratuita: processo civil versus processo do trabalho. 

 

Importante destacar a diferença acerca do tratamento dispensado ao instituto do 

                                                 
8 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 28.  
9 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 20. 
10 Art. 5º, LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 
11 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a emenda n. 1 de 1969. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1987, t. V, p. 642.  
12 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 24. 
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benefício da justiça gratuita no processo civil e no processo do trabalho. 

Vólia Bomfim Cassar e Leonardo Dias Borges indicam que a forma pela qual a 

gratuidade se opera no campo processual fica a cargo da política legislativa, portanto o 

tratamento pode sofrer variações quanto à área processual que se pretende regular. Assim, eles 

afirmam que “nada impede que para o processo civil haja um tratamento e para o processo do 

trabalho haja outro”13.  

No processo civil, o benefício da justiça gratuita é utilizado como um facilitador de 

acesso à justiça14, afastando do beneficiário apenas a responsabilidade provisória de arcar com 

a antecipação das despesas processuais, quando a parte não tiver recursos financeiros. Não há 

afastamento da responsabilidade definitiva, isto é, o beneficiário não fica isento do pagamento 

das custas no final do processo, caso vencido. A gratuidade não isenta o pagamento 

(responsabilidade definitiva), apenas dispensa o adiantamento (responsabilidade provisória). 

Fredie Didier e Rafael Alexandria de Oliveira ensinam que a gratuidade atua apenas 

no âmbito da responsabilidade provisória pelo custeio do processo, é dizer, dispensa o 

adiantamento das despesas processuais, mas não afasta a responsabilidade definitiva, razão 

pela qual, se o beneficiário for vencido, deve responder pelos deveres decorrentes da 

sucumbência15. 

Embora já fosse assim desde a Lei n. 1.060/195016, o CPC tem o mérito de afastar 

qualquer tipo de dúvida, ao prever expressamente no seu §2º do art. 9817. A satisfação do 

direito aos valores decorrentes da sucumbência, no entanto, fica sujeita à demonstração de que 

o beneficiário já não é mais carente de recursos, como prevê o §3º do art. 98 do CPC18.  

Assim, precisa o credor provar que a situação de insuficiência de recursos que motivara o 

deferimento do benefício já não mais existe19.  

Fredie Didier e Rafael Alexandria de Oliveira lecionam, in verbis: 

                                                 
13 CASSAR. Vólia Bomfim. BORGES, Leonardo Dias. Comentários à reforma trabalhista. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2017, p. 146-147. 
14 NERY JR., Nelson. Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 473.  
15 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99. 
16 A Lei n. 1.060/1950, norma geral que disciplinava a concessão de assistência judiciária aos necessitados, em seu art. 12, 
dispunha que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas somente seria obrigada a pagá-las se esse pagamento 
não causasse prejuízo ao sustento próprio ou da família, ficando a obrigação prescrita se no prazo de 5 (cinco) anos o 
beneficiário não tiver condições de pagar.  
17 Art. 98, § 2o do CPC: A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e 
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 
18 Art. 98, § 3o do CPC: Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 
19 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99. 



15 
 

 

“O juiz deve condenar o beneficiário vencido ao pagamento de despesas e 

honorários, fixando-os normalmente. A obrigação que aí é certificada 

sujeita-se a uma condição e a um termo que decorrem da lei: sua 

exigibilidade fica automaticamente suspensa até que sobrevenha a 

demonstração da mudança de cenário financeiro (condição suspensiva); se 

isso não ocorrer em cinco anos, a obrigação se extingue (termo 

resolutivo)20”.  

 

Logo, no processo civil é crucial distinguir a responsabilidade do beneficiário de 

pagar as obrigações decorrentes de sua sucumbência da exigibilidade do referido pagamento. 

Caso vencido, o beneficiário terá responsabilidade definitiva, é dizer, deve responder pelos 

deveres decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade fica suspensa enquanto perdure 

o quadro de insuficiência econômica do beneficiário. Desse modo, a obrigação somente 

poderá ser executada se, em cinco anos, o credor demonstrar que houve mudança na 

conjuntura financeira, extinguindo-se, passado esse prazo, a obrigação do beneficiário, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC. 

No processo do trabalho, por sua vez, o benefício da justiça gratuita sempre foi visto 

como isenção do pagamento das custas processuais, como expressamente declina o art. 790-

A, caput, da CLT. Na Justiça do Trabalho, não se impõe a antecipação de custas processuais, 

sendo exigidas somente depois do trânsito em julgado, conforme art. 789, § 1º da CLT, o que 

significa que o acesso à Justiça Laboral é gratuito, seja para o empregado, seja para o 

empregador. Desse modo, historicamente, o beneficiário da justiça gratuita ficava isento de 

pagar as despesas processuais21.  

A Lei n. 1.060/1950, norma geral que disciplinava o assunto, em seu art. 1222, 

dispunha que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas somente seria 

obrigada a pagá-las se esse pagamento não causasse prejuízo ao sustento próprio ou da 

família, ficando a obrigação prescrita se no prazo de 5 (cinco) anos o beneficiário não tivesse 

condições de pagar.  

Embora houvesse tal previsão, no art. 12 da Lei n. 1.060/1950, de executar a obrigação 

                                                 
20 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 100. 
21 MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 361.  
22 Art. 12 da Lei n. 1.060/1950: A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde 
que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o 
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. 
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do beneficiário caso ele adquirisse suficiência econômica para satisfazê-la, ela não era 

aplicada no processo do trabalho, pois, historicamente, consolidou-se a ideia de que o 

benefício da justiça gratuita concedia a completa isenção de pagamento das despesas 

processuais, nos termos do art. 790-A da CLT23.  

Nesse sentido, José Augusto Rodrigues Pinto, em livro de 2005, leciona: 

 

Justiça Gratuita é a concessão legal, à parte que não dispõe de 

recursos financeiros para prover as despesas obrigatórias do processo, de 

litigar com dispensa do respectivo encargo24. 

 

Nessa linha, Rodolfo Pamplona e Tercio Souza, em livro de 2013, ensinam, in verbis: 

 

 O benefício da justiça gratuita exonera o devedor do pagamento das 

custas, dado o seu estado de miserabilidade25.  

 

Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado afirmam, em livro de 2017, 

que “a justiça gratuita corresponde a garantia da graciosidade dos atos judiciais”.26 Na 

mesma direção, Mauro Schiavi, em livro de 2017, também refere que “a justiça gratuita é o 

direito à gratuidade de taxas judiciárias, custas, emolumentos, honorários de perito, despesas 

com editais e outras”27.  

Carlos Henrique Bezerra Leite também registra que o benefício da justiça gratuita 

implica a isenção do pagamento de despesas processuais28. Manoel Antonio Teixeira Filho 

também aponta que justiça gratuita significa a isenção das despesas processuais, tais como: 

custas, emolumentos e outras29. Elisson Miessa também refere que o benefício consiste na 

                                                 
23 Ressalve-se que algumas vozes minoritárias defendiam a tese de que havia espaço para a aplicação complementar da Lei 
1.060/1950. Elas argumentavam que não se deveria falar em completa isenção de encargos aos beneficiários que saíssem 
sucumbentes, mas na possibilidade de, no prazo de cinco anos e restabelecendo a saúde financeira, retomar-se a execução 
com a persecução dos valores das despesas processuais. Essa era a posição pessoal de André Araújo Molina, conforme se 
pode conferir na sentença proferida nos autos n. 0000542-84.2014.5.23.0091, de 27.01.2016, do TRT da 23ª Região 
(www.trt23.jus.br). MOLINA, André Araújo. Justiça gratuita. In: FELICIANO, Guilherme Guimarães. TREVISO, Marco 
Aurélio Marsiglia Treviso. FONTES, Saulo Tarcísio de Carvalho. (organizadores). Reforma trabalhista: visão, compreensão 
e crítica. São Paulo: LTr, 2017, p. 225-233. 
24 RODRIGUES PINTO, José Augusto. Processo trabalhista de conhecimento. 7. ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 304.  
25 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. SOUZA, Tercio. Curso de direito processual do trabalho. 1. Ed. São Paulo: Marcial Pons, 
2013, p. 244. 
26 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 324. 
27 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho: aspectos processuais da Lei n. 13.467/2017. 1 ed. São 
Paulo: LTr Editora, 2017, p. 80. 
28 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 369. 
29 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. O processo do trabalho e a reforma trabalhista: as alterações introduzidas no 
processo do trabalho pela Lei n. 13.467. São Paulo: LTr, 2017, p. 75. 
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possibilidade de a parte postular em juízo sem precisar arcar com as despesas do processo30. 

Sucede que a Lei 13.467/2017, amplamente conhecida como reforma trabalhista, criou 

nova sistemática para o pagamento das despesas processuais pelo beneficiário da justiça 

gratuita na seara trabalhista, com relação a três institutos. 

Primeiro, a Lei 13.467/2017 passou a prever a condenação do beneficiário em 

honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de sucumbência total ou parcial, sendo o 

pagamento realizado com os créditos obtidos pela parte em juízo, ainda que em outro 

processo. Inexistindo créditos, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 791-A, 

caput e parágrafo 4º da CLT).  

Segundo, a Lei 13.467/2017 também estabeleceu a responsabilidade do beneficiário 

pelo pagamento dos honorários periciais em caso de sucumbência na pretensão objeto da 

perícia, sendo o pagamento também realizado com os créditos obtidos pela parte em juízo, 

ainda que em outro processo. Inexistindo créditos, a União responderá pelo pagamento dos 

honorários periciais (art. 790-B, caput e parágrafo 4º da CLT).  

Terceiro, a Lei 13.467/2017 determinou a condenação do beneficiário em custas 

processuais, diante da ausência injustificada à audiência inaugural, sendo este pagamento 

condição para propositura de nova demanda (art. 844, parágrafos 2º e 3º da CLT). 

A reforma não apenas impôs a responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

advocatícios e periciais. Ela foi além. A reforma autorizou o uso de créditos trabalhistas 

auferidos pelo demandante beneficiário da justiça gratuita para pagar os referidos honorários. 

Nem a legislação processual civil admite isso. 

Ademais, a reforma não apenas impôs a responsabilidade pelo pagamento das custas 

processuais na hipótese do beneficiário não comparecer na audiência inaugural. Ela foi além. 

A reforma condicionou a propositura de nova reclamação ao pagamento das custas, pelo 

beneficiário, relativas ao processo anterior. Nem a legislação processual civil admite isso. 

Diante do quadro exposto, verifica-se que a reforma reduziu a extensão dos benefícios 

da justiça gratuita no campo laboral, o que impõe aos estudiosos a necessidade de repensar o 

instituto. Algumas reflexões tornam-se necessárias: no processo do trabalho, o benefício 

                                                 
30 MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 356.  
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deixou de representar isenção das despesas processuais? Com o advento da reforma, o 

benefício passou a conceder apenas a dispensa provisória da responsabilidade? 

Essas indagações merecem reflexão. De todo modo, é essencial que o processo do 

trabalho “importe” o raciocínio aplicado ao processo civil relativo à diferença entre a 

responsabilidade do beneficiário pelas obrigações decorrentes de sua sucumbência e a 

exigibilidade das referidas obrigações.  

A nosso juízo, nada impede que o beneficiário, no processo do trabalho, seja 

responsabilizado pelo pagamento de custas, honorários periciais e advocatícios. Todavia, o 

beneficiário não pode ser obrigado a pagá-los com sacrifício do sustento próprio ou da 

família31, razão pela qual a condenação pode ocorrer, mas a exigibilidade das obrigações 

deverá ficar suspensa. 

Desse modo, é razoável defender que, com o advento da reforma trabalhista, o 

benefício da justiça gratuita, no processo laboral, não mais representa isenção do pagamento 

de custas, honorários advocatícios e periciais, mas, sim, desobrigação de pagá-los enquanto 

perdurar o estado de carência econômica32.  

Isto é, a concessão do benefício da justiça gratuita passa a atuar na modalidade dos 

custos provisórios do processo, dispensando o sujeito da antecipação das despesas, mas não o 

imuniza da condenação ao final, após o trânsito em julgado, quando vencido. 

Sucede que não se pode admitir, como a Lei 13.467/2017 pretende, a exigibilidade 

imediata das obrigações de pagar despesas processuais independentemente da cessação da 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. E essa ideia 

não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Como explicado, ela vige há cinquenta e 

oito anos, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950, hoje incorporada pelo §3o do art. 98 do 

CPC. 

 

2.1.3. Impacto da reforma trabalhista no benefício da justiça gratuita - art. 790, § 

3º e 4º da CLT. 

 

A reforma trabalhista promoveu intensas modificações no instituto da gratuidade 

                                                 
31 Conforme entendimento já externado em voto proferido pelo Ministro Luis Roberto Barroso no RE 284.729, de relatoria 
do Ministro Edson Fachin. Pleno. Julgamento em 09/12/2015. DJe 093, publicado em 10/05/2016. 
32 Na mesma linha, ROCHA, Andréa Presas. Honorários de sucumbência. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo. LUDWIG, 
Guilherme Guimarães. VALE, Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do. (coord.), Interpretação e Aplicação da Reforma 
Trabalhista no Direito Brasileiro. São Paulo: LTr, 2018; MIZIARA, Raphael. Condenação do beneficiário da justiça gratuita 
em custas, honorários periciais e advocatícios sucumbenciais na CLT reformada. Disponível em: 
http://ostrabalhistas.com.br/condenacao-do-beneficiario-da-justica-gratuita-em-custas-honorarios-periciais-e-advocaticios-
sucumbenciais-na-clt-reformada/ (acesso em 20/01/2018). 
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judiciária, tanto no conceito de beneficiário da justiça gratuita, quanto na própria prerrogativa 

conferida aos beneficiários.  

 

2.1.3.1. Quem pode ser beneficiário da justiça gratuita. 

 

Eis o momento de definir quem, efetivamente, pode ser beneficiário da justiça gratuita. 

Para facilitar a comparação da disciplina normativa do tema antes e depois da reforma, 

elaboramos a seguinte tabela. 

 

Regramento anterior à reforma Novo regramento à luz da reforma 

Art. 790. Inalterado. 

§ 3º É facultado aos juízes, órgãos 

julgadores e presidentes dos tribunais do 

trabalho de qualquer instância conceder, a 

requerimento ou de ofício, o benefício da 

justiça gratuita, inclusive quanto a 

traslados e instrumentos, àqueles que 

perceberem salário igual ou inferior ao 

dobro do mínimo legal, ou declararem, 

sob as penas da lei, que não estão em 

condições de pagar as custas do processo 

sem prejuízo do sustento próprio ou de 

sua família. 

Não existia o § 4º.  

Art. 790. Inalterado. 

§ 1º inalterado.   

§ 2º inalterado. 

§ 3º É facultado aos juízes, órgãos 

julgadores e presidentes dos tribunais do 

trabalho de qualquer instância conceder, a 

requerimento ou de ofício, o benefício da 

justiça gratuita, inclusive quanto a traslados 

e instrumentos, àqueles que perceberem 

salário igual ou inferior a 40% (quarenta 

por cento) do limite máximo dos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social. 

§ 4º O benefício da justiça gratuita será 

concedido à parte que comprovar 

insuficiência de recursos para o pagamento 

das custas do processo. 

 

No texto anterior à reforma, tínhamos duas hipóteses: receber até o dobro do mínimo 

legal ou declarar sob as penas da lei que não está em condições de pagar sem prejuízo do seu 

sustento ou da sua família.  

Uma crítica inicial que se faz ao referido dispositivo normativo é com relação aos 

termos “é facultado ao juiz”. Conceder a justiça gratuita não é uma faculdade do juiz. Uma 

vez preenchidos os pressupostos para concessão da justiça gratuita, o juiz deve conceder, é 

uma obrigatoriedade, pois se está diante de um direito da parte – não há discricionariedade 
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aqui. 

Verifica-se que, a partir da reforma trabalhista, existem duas hipóteses para lograr o 

benefício da gratuidade judiciaria.  

 

2.1.3.1.1. Primeira hipótese e interpretações da doutrina. 

 

A primeira é quando a parte recebe até 40% do teto dos benefícios do Regime Geral da 

Previdência Social. Levando em conta que o valor do teto previdenciário atual corresponde a 

R$ 5.645,80 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos),33 então 40% 

desse valor fica R$2.258,32 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois 

centavos). Eis a previsão do §3º do art. 790 da CLT. É baseado em critério objetivo, 

quantitativo do salário. 

O próprio membro da comissão de redação da reforma trabalhista, Marlos Augusto 

Melek, registra que quem receber até 40% do teto do Regime Geral de Previdência Social 

poderá automaticamente ter o benefício da justiça gratuita34. 

Uma discussão interessante deve ser travada. Para fins de concessão da justiça 

gratuita, qual salário deve ser observado: o da época que o requerente estava contratado pelo 

atual reclamado ou o da época do ajuizamento da reclamação trabalhista? 

Como sabido, a regra é que o trabalhador apresenta a reclamação trabalhista depois da 

extinção contratual, isto é, quando já foi dispensado ou pediu demissão.  

Não obstante isso, parte da jurisprudência encontrou solução paliativa tomando como 

base a faixa salarial que o empregado auferia na época do contrato de trabalho, mesmo que já 

esteja extinto35. 

Elisson Miessa entende que deve ser levado em conta o salário que o empregado 

recebia na época que ajuizou a ação e não o salário que recebia quando estava empregado, sob 

o argumento de que “a insuficiência de recursos é um estado de fato, detectado durante a 

relação processual, então deve ser aferido na época do requerimento do benefício” 36. 

Nesse sentido, Jorge Luiz Souto Maior também defende ser aplicado o salário recebido 

no momento do requerimento do benefício, pois quando o reclamante já não estiver mais 

                                                 
33 Conforme registra o site da Previdência Social: http://www.previdencia.gov.br/2018/01/beneficios-indice-de-reajuste-para-
segurados-que-recebem-acima-do-minimo-e-de-207-em-2018/ (Acesso em 02/02/2018). 
34 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017, 
p. 169-170. 
35 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado: V. 9 – Processo do trabalho. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 118. 
36 MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 368.  
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empregado, o dado concreto é que ele não receberá salário algum, sequer servindo como 

parâmetro o salário que recebia enquanto estava empregado. Ele aponta que a lei usa o verbo 

no presente e não no passado: “àqueles que perceberem salário” 37. 

A nosso juízo, o benefício da justiça gratuita é um direito e, como tal, uma situação 

jurídica, que decorre de uma situação de fato. Por isso, na nossa visão, ao seguir esse critério 

objetivo (salário) é preciso observar o salário do requerente não apenas no momento em que 

ajuíza a ação de forma estática, mas também deve ser revisto a todo tempo de forma 

dinâmica. Caso, por exemplo, o beneficiário da justiça gratuita consiga um emprego com 

salário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao longo do curso processual, entendemos que ele não 

mais fará jus ao benefício da gratuidade judiciária pelo critério salarial (receber igual ou 

menos que 40% do teto da Previdência), podendo, logicamente, enquadrar-se na segunda 

hipótese, a seguir analisada. 

 

2.1.3.1.2. Segunda hipótese e interpretações da doutrina. 

 

A segunda hipótese, prevista no §4º do art. 790 da CLT, ocorre quando a parte 

consegue comprovar em juízo que não consegue arcar com as despesas processuais sem o seu 

comprometimento financeiro.  

Esta é a hipótese de gratuidade da justiça para as partes que recebem mais de 40% do 

teto previdenciário, é dizer, mais de R$2.258,32 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e 

trinta e dois centavos). Antes da reforma, o antigo §3º do art. 790 da CLT estabelecia que 

bastava a declaração de pobreza, isto é, a mera alegação da parte requerente de que não 

estava em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de 

sua família era suficiente para o deferimento do benefício. Agora, uma interpretação literal do 

§4º do art. 790 da CLT indica que a parte deve comprovar a insuficiência de recursos para 

pagamento das custas do processo para fazer jus ao benefício.  

Marlos Augusto Melek defende uma interpretação literal deste dispositivo, afirmando 

que quem ganhar mais do que 40% do teto previdenciário deve comprovar que não pode 

pagar as custas do processo para fazer jus ao benefícios da justiça gratuita38. 

Marlos Augusto Melek argumenta que a justiça gratuita era concedida 

                                                 
37 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Prática processual trabalhista: possíveis efeitos da Lei n. 13.467/2017. In: 
https://www.jorgesoutomaior.com/blog/pratica-processual-trabalhista-possiveis-efeitos-da-lei-n-1346717 Acesso em 
10/02/2018. 
38 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017, 
p. 169-170. 
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indiscriminadamente a qualquer reclamante na Justiça do Trabalho e, consequentemente, os 

reclamantes nunca pagavam pela utilização do serviço público. Além disso, ele justifica que a 

própria Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, exigiu a comprovação, ao dispor que o 

“Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”39. 

No mesmo sentido, Manoel Antonio Teixeira Filho sustenta que a reforma eliminou a 

possibilidade de a gratuidade da justiça ser concedida com base em declaração subscrita pelo 

próprio interessado, afirmando que, no processo do trabalho, não incide a presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como ocorre no processo 

civil40. 

Por outro lado, Carlos Henrique Bezerra Leite defende que a exigência de 

comprovação constitui retrocesso social e obstáculo do acesso à Justiça do Trabalho para o 

demandante em situação de precariedade econômica, razão pela qual deve ser interpretada 

conforme a Constituição Federal para se entender que a simples declaração de 

hipossuficiência econômica gera a presunção relativa (juris tantum) em favor do declarante41. 

Na mesma linha, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado defendem 

que a comprovação pode se fazer pela declaração de próprio punho da pessoal natural do 

autor da ação, bem como pela declaração de seu procurador no processo, desde que 

autorizado por cláusula específica contida no instrumento de mandato42. 

Mauro Schiavi também sustenta que, mesmo após o advento da reforma trabalhista, a 

declaração de pobreza firmada pelo empregado, sob as “consequências da lei”, é suficiente 

para comprovar a insuficiência econômica do empregado e o deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Ele afirma, contudo, que caso haja impugnação, o Juiz do Trabalho poderá 

exigir do trabalhador outros documentos, como juntada da CTPS, declaração de imposto de 

renda etc.43 

Na mesma direção, Jorge Luiz Souto Maior aponta que: 

 

A exigência de comprovação do estado de pobreza tenta negar a 

                                                 
39 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017, 
p. 169-170. 
40 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. O processo do trabalho e a reforma trabalhista: as alterações introduzidas no 
processo do trabalho pela Lei n. 13.467. São Paulo: LTr, 2017, p. 75-78. 
41 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 54. 
42 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 324-325. 
43 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho: aspectos processuais da Lei n. 13.467/2017. 1 ed. São 
Paulo: LTr Editora, 2017, p. 79-80. 
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realidade, pois o fato concreto é que os usuários da Justiça do Trabalho 

estão, na sua maioria, na linha da pobreza. O salário mínimo ideal, segundo 

o Dieese, para manter uma família, é de R$ 3.899,6644, sendo que o salário 

médio pago ao trabalhador brasileiro não só está abaixo desse valor, como 

vem diminuindo ao longo dos últimos anos45. É uma violência muito grande 

exigir que alguém que recebe salário próximo à linha da pobreza, fixada 

hoje em montante equivalente a cerca de R$550,00 mensais46, comprove que 

o custo de um processo pode colocar em risco seu orçamento familiar.47. 

 

A nosso juízo, não se sustenta o argumento, invocado por Marlos Augusto Melek, de 

que a própria Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, exigiu a comprovação, não bastando 

simples alegação da pessoa natural. Isso porque, como ensinou José Carlos Barbosa Moreira, 

“a Constituição Federal, mais especificamente em seu art. 5º, LXXIV, em momento algum 

buscou limitar o instituto da gratuidade de justiça, mas sim ampliá-lo”.48 

Essencial traçar uma breve análise histórica da jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) sobre a aplicação da justiça gratuita. Conforme precedente de 1999 da 

Subseção Especializada em Dissídios Individuais II, do TST, a simples declaração de pobreza 

permite a concessão do benefício, ainda que o último salário percebido pelo trabalhador seja 

superior ao dobro do mínimo legal e estando o trabalhador desempregado49. 

Ademais, a Orientação Jurisprudencial 304, editada em 2003 pelo TST, pacificou o 

entendimento de que “basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição 

inicial, para considerar configurada a sua situação econômica”. Também, pela Resolução 

219/2017, a Orientação Jurisprudencial 304 foi cancelada50 e a redução foi aglutinada ao item 

                                                 
44 http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/05/salario-minimo-deveria-ser-de-r-389966-aponta-dieese.html 
Acesso em 10/02/2018. 
45 https://g1.globo.com/economia/noticia/salario-medio-mensal-do-brasileiro-teve-queda-de-32-em-2015-aponta-ibge.ghtml 
Acesso em 10/02/2018. 
46 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931680-22-dos-brasileiros-vivem-abaixo-da-linha-da-pobreza-diz-
estudo.shtml Acesso em 10/02/2018. 
47 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Prática processual trabalhista: possíveis efeitos da Lei n. 13.467/2017. In: 
https://www.jorgesoutomaior.com/blog/pratica-processual-trabalhista-possiveis-efeitos-da-lei-n-1346717 Acesso em 
10/02/2018. 
48 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O direito à assistência jurídica. Revista de Direito da Defensoria Pública do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, ano 4, n. 5, 1991.   
49 MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. A simples declaração de pobreza 
por parte do Reclamante, ainda que firmada na fase recursal, é suficiente para assegurar o direito à Justiça Gratuita, 
independentemente de atestado de pobreza e ainda que o último salário haja sido superior ao dobro do mínimo legal. 
(RO/MS- 347.481/97, Ac. 347481/98, Relator João Oreste Dalazen, publicado no DJ de 04.02.2000). 
50 304. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 
COMPROVAÇÃO (cancelada em decorrência da sua aglutinação ao item I da Súmula nº 463 do TST)  - Res. 219/2017, 
DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017 
Atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para a concessão da assistência judiciária, basta a simples afirmação 
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I do Enunciado 463 da Súmula do TST. 

O referido Enunciado 463 da Súmula do TST prevê, expressamente, que para a 

concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural basta declaração de 

hipossuficiência econômica, ao passo que para pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é 

necessária a efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais51. 

Atualmente, no processo civil, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural tem presunção de veracidade.52 A presunção relativa de veracidade da 

declaração é uma tradição brasileira bem antiga, que vem desde a Lei 1060/50, que inclusive 

era geral, e não apenas para o processo civil. Esta presunção legal relativa foi incorporada 

pelo CPC no §3º do art. 99. Assim, no processo civil, a parte contrária tem o ônus de provar 

que a pessoa natural tem condições de pagar as despesas; ou seja, cabe a ela o ônus de provar 

que o beneficiário tem recursos suficientes. O mesmo raciocínio não se aplica a pessoa 

jurídica, pois esta tem o ônus de comprovar a insuficiência de recursos para fazer jus ao 

benefício.  

Nesse particular, entendemos que o diálogo entre a CLT e o CPC é necessário para 

afastar a interpretação literal deste dispositivo normativo. Uma intepretação literal do 

dispositivo é insustentável, pois faria com que o trabalhador, caso litigasse no âmbito cível, 

tivesse um tratamento mais favorável do que litigando no âmbito trabalhista, como 

trabalhador. Essa situação afasta a interpretação literal do §4º do art. 790 da CLT e impõe o 

diálogo com o §3º do art. 99 do CPC.  

É inconcebível que o processo civil conceda um tratamento mais favorável à parte 

requerente do benefício em detrimento do processo do trabalho, pois aquele é marcado pela 

paridade de armas entre os sujeitos processuais, bem como pela igualdade entre as partes 

litigantes, ao passo que o processo do trabalho reflete uma relação jurídica material de 

subordinação jurídica entre empregador o trabalhador. 

Assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput53) estabelece a igualdade 

                                                                                                                                                         
do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua situação econômica (art. 4º, § 1º, 
da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 1.060/50). 
51 Súmula nº 463 do TST 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO 
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de 
hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes 
específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015); 
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte 
arcar com as despesas do processo. 
52 §3º do art. 99 do CPC: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 
53 Art. 5º da CF/1988: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
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em seu sentido material, o que impõe um tratamento dos desiguais de forma desigual, na 

medida em que se desigualam. O tratamento legislativo mais prejudicial no processo 

trabalhista não encontra qualquer fundamento fático ou jurídico. Discrimina para prejudicar 

quem mereceria uma discriminação para minimizar a vulnerabilidade. A norma, portanto, 

viola o princípio da igualdade na lei. Além disso, ao exigir a comprovação de insuficiência, a 

Lei n. 13.467/17 retrocede em termos de prestação de assistência judiciária gratuita, o que 

também viola o princípio da vedação do retrocesso social. 

Diante do exposto, a partir de uma interpretação sistemática e do diálogo da CLT com 

o CPC, entendemos que a alegação de insuficiência deduzida pelo trabalhador tem presunção 

de veracidade, à luz do § 3o do art. 99 do CPC, cabendo, portanto, à reclamada provar a 

suficiência de recursos do reclamante. Ademais, o §4º do art. 790 da CLT deve ser 

interpretado conjuntamente com o art. 99, §2º do CPC54, de maneira que o requerente 

comprovará sua condição de insuficiência, somente se o juiz, tendo em vista elementos 

objetivos em sentido diverso, assim o determine55.  

Eis nossas considerações acerca da mudança relativa à abrangência do instituto da 

gratuidade judiciária no processo do trabalho. Todavia, a maior alteração provocada pela 

reforma não reside nesse aspecto, mas sim no aumento de custos do processo na atuação dos 

beneficiários da justiça gratuita. 

 

2.1.3.2. Aumento de custos do processo para os beneficiários da justiça gratuita: 

honorários advocatícios, honorários periciais e custas processuais. 

 

Como salientado no tópico anterior, a reforma alterou o próprio alcance da justiça 

gratuita, dificultando o acesso ao referido benefício.  

Todavia, a maior mudança reside aqui: uma vez alcançada a referida prerrogativa da 

gratuidade, os beneficiários passaram a ser disciplinados por um regramento muito mais 

oneroso, com relação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, honorários 

periciais e custas processuais.  

                                                 
54 Art. 99, §2o do CPC: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 
do preenchimento dos referidos pressupostos. 
55 No mesmo sentido de aplicação do CPC, Vólia Bomfim Cassar e Leonardo Dias Borges, em CASSAR. Vólia Bomfim. 
BORGES, Leonardo Dias. Comentários à reforma trabalhista. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017; Elisson 
Miessa, em MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 371 e 372. Luzivaldo 
Luiz Ferreira, em palestra proferida no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Para ter acesso ao conteúdo integral: visitar 
site do youtube. Execução Trabalhista, Prescrição Intercorrente, Sucumbência e Justiça Gratuita. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoaLxCzz77w (Acesso em 09/02/2017), dentre outros. 
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O desafio está em interpretar as normas alteradas pela reforma de maneira a não 

inviabilizar o acesso à justiça dos trabalhadores “menos favorecidos economicamente”. Eis a 

finalidade desta monografia. 

Estudaremos cada uma das mudanças detalhadamente, expondo os diferentes 

posicionamentos apresentados pela doutrina, pelas notas técnicas editadas pelo Ministério 

Público do Trabalho e pelos enunciados aprovados na 2ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho - ANAMATRA. 

 

2.2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À LUZ DA REFORMA 

TRABALHISTA - ART. 791-A DA CLT. 

 

Neste capítulo, examinaremos o primeiro impacto introduzido pela reforma trabalhista 

no aumento do custo do processo para os beneficiários da justiça gratuita: a cobrança de 

honorários advocatícios sucumbenciais. 

 

2.2.1. Conceito e espécies de honorários advocatícios. 

 

Honorários advocatícios constituem a remuneração devida aos advogados pela 

prestação de serviços jurídicos, tanto em atividade consultiva como processual.56 Existem três 

modalidades de honorários advocatícios no processo do trabalho: contratuais, sucumbenciais e 

assistenciais. 

Os honorários contratuais são os que decorrem de um contrato firmado entre advogado 

e cliente. Independentemente de qual seja o resultado da demanda judicial proposta, esse valor 

deve ser pago conforme combinado no contrato. 

Os honorários sucumbenciais são os que derivam da sucumbência, da derrota, isto é, 

da perda de um pedido. Assim, quando uma parte perde um pedido formulado no processo 

judicial, surge a obrigação de pagar uma quantia ao advogado da parte vencedora. O CPC 

prevê expressamente esse instituto no art. 8557 e a CLT também contém previsão expressa no 

art. 791-A.  

Os honorários assistenciais são aqueles que derivam da assistência judiciária gratuita. 

                                                 
56 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2017. 
57 Art. 85 do CPC: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
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No processo do trabalho, eles são devidos ao sindicato58. 

Esse trabalho monográfico se limitará a tratar sobre os honorários sucumbenciais, 

tema que foi profundamente alterado pela reforma trabalhista. 

 

2.2.2. Comparação do tratamento anterior e posterior à reforma trabalhista. 

 

Antes da reforma trabalhista, os honorários advocatícios em razão da mera 

sucumbência na Justiça do Trabalho somente cabiam em hipóteses restritas.  

Para facilitar a análise comparativa do regramento, vejamos a tabela na qual se verifica 

a disciplina normativa dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, no período anterior 

e posterior a reforma trabalhista. 

 

                                                 
58 Elisson Miessa defende que, com o advento da Lei 13.467/2017, os honorários assistenciais deixam de existir. Elisson 
Miessa argumenta que, a partir da reforma, a assistência judiciária gratuita pelo sindicato deixa de ser obrigatória, passando a 
ser facultativa, uma vez que a reforma extinguiu a contribuição sindical obrigatória. Em sua visão, sendo meramente 
facultativa a assistência judiciária, não há que se falar em honorários assistenciais, pois antigamente “transformavam-se” os 
honorários sucumbenciais em assistenciais, já que eram devidos apenas na hipótese de assistência pelo sindicato. A partir da 
reforma, existindo expressamente honorários sucumbenciais e sendo mera faculdade do sindicato a assistência judicial, os 
honorários assistenciais deixam de existir. MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 
2018, p. 349-353. 

Regramento anterior à reforma Novo regramento à luz da reforma 

Enunciado nº 219 da Súmula do TST. 

 

I - Na Justiça do Trabalho, a 

condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios não decorre pura e simplesmente 

da sucumbência, devendo a parte, 

concomitantemente: a) estar assistida por 

sindicato da categoria profissional; b) 

comprovar a percepção de salário inferior ao 

dobro do salário mínimo ou encontrar-se em 

situação econômica que não lhe permita 

demandar sem prejuízo do próprio sustento ou 

da respectiva família. (art.14,§1º, da Lei nº 

5.584/1970). 

II - É cabível a condenação ao 

Art. 791-A da CLT. Ao advogado, ainda que 

atue em causa própria, serão devidos honorários de 

sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco 

por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, 

do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa. 

§ 1º Os honorários são devidos também nas 

ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que 

a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato 

de sua categoria. 

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo 

observará: 

I - o grau de zelo do profissional;                



28 
 

pagamento de honorários advocatícios em ação 

rescisória no processo trabalhista.  

III – São devidos os honorários 

advocatícios nas causas em que o ente sindical 

figure como substituto processual e nas lides 

que não derivem da relação de emprego.  

IV – Na ação rescisória e nas lides que 

não derivem de relação de emprego, a 

responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários advocatícios da sucumbência 

submete-se à disciplina do Código de Processo 

Civil (arts. 85, 86, 87 e 90). 

V - Em caso de assistência judiciária 

sindical ou de substituição processual sindical, 

excetuados os processos em que a Fazenda 

Pública for parte, os honorários advocatícios 

são devidos entre o mínimo de dez e o máximo 

de vinte por cento sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 

2º). 

VI - Nas causas em que a Fazenda 

Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais 

específicos de honorários advocatícios 

contemplados no Código de Processo Civil. 

 

Enunciado nº 329 da Súmula do TST. 

 

Mesmo após a promulgação da 

CF/1988, permanece válido o entendimento 

consubstanciado na Súmula nº 219 do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

II - o lugar de prestação do serviço; 

III - a natureza e a importância da causa; 

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço 

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o 

juízo arbitrará honorários de sucumbência 

recíproca, vedada a compensação entre os 

honorários. 

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça 

gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda 

que em outro processo, créditos capazes de suportar 

a despesa, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, 

nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

do beneficiário.                            

§ 5º São devidos honorários de sucumbência 

na reconvenção.  
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A Lei n. 13.467/2017 inseriu o novo art. 791-A na CLT, com o seu caput e cinco 

parágrafos, instituindo nova regência normativa sobre os honorários advocatícios de 

sucumbência na Justiça do Trabalho e revogando o enunciado 219 da Súmula do TST. 

Antes da reforma, a previsão normativa dos honorários advocatícios estava nos 

enunciados 219 e 329 da Súmula do TST. Somente cabia o pagamento de honorários 

advocatícios em razão da sucumbência se a parte, concomitantemente, a) estivesse assistida 

por sindicato da categoria profissional e b) fosse beneficiária da justiça gratuita.  

Outras restritas hipóteses de cabimento eram: 1) ação rescisória no processo 

trabalhista; 2) nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual; e 3) nas 

lides que não derivem da relação de emprego. Dessa forma, a regra era que o pagamento de 

honorários advocatícios não decorria da mera sucumbência.  

A reforma trabalhista inseriu o art. 791-A, caput e cinco parágrafos na CLT, 

estabelecendo que cabem honorários advocatícios na Justiça do Trabalho em razão da mera 

sucumbência, inclusive na hipótese de procedência parcial, vedada a compensação entre os 

honorários dos advogados da reclamante e da reclamada.  

Diante do quanto exposto, ficam revogados, por incompatibilidade, os enunciados 219 

e 329 da Súmula do TST, que restringia as hipóteses de cabimento da sucumbência na Justiça 

Laboral. 

Na justificativa do Projeto de Lei n. 6.787/2016, defendeu-se que a ausência histórica 

de um sistema de sucumbência no processo do trabalho estabeleceu um mecanismo de 

incentivos que resulta na mobilização improdutiva de recursos e na perda de eficiência da 

Justiça do Trabalho para atuar nas ações realmente necessárias. Com a inclusão do art. 791-A 

na CLT, pretende-se inibir a propositura de demandas baseadas em direitos ou fatos 

inexistentes59. 

Após esse estudo comparativo (antes e depois da reforma), confrontam-se as diferentes 

interpretações da doutrina acerca dessa mudança paradigmática dos honorários advocatícios 

sucumbenciais. Em razão do recorte epistemológico desta monografia, não aprofundaremos a 

análise dos §§ 1º, 2º, 3º e 5º, focando nossa atenção no caput e no §4º do art. 791-A da CLT. 

                                                 
59 Para ter acesso à íntegra da Justificativa do Projeto de Lei n. 6.787/2016, visitar o site da Câmara dos Deputados: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076 (acesso em 15/01/2018). 
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2.2.3. Entendimentos doutrinários. 

 

As alterações introduzidas pelo legislador reformador no caput e §4º do art. 791-A da 

CLT geraram diferentes interpretações no âmbito doutrinário.  

 

2.2.3.1. Art. 791-A, caput da CLT – pagamento de honorários advocatícios em 

razão da mera sucumbência. 

 

Vejamos alguns posicionamentos doutrinários acerca do caput do art. 791-A da CLT, 

que introduziu, no processo do trabalho, a previsão de honorários advocatícios em razão da 

mera sucumbência.  

Existem, como veremos, argumentos favoráveis e contrários aos honorários 

advocatícios sucumbenciais na Justiça do Trabalho. 

Marlos Augusto Melek, autor que integrou a comissão de redação da reforma 

trabalhista, defende a pertinência da previsão de honorários advocatícios sucumbenciais no 

processo laboral, argumentando que a existência do “jus postulandi” não é incompatível com 

o pagamento de honorários advocatícios, pois os institutos não se comunicam60.  

Marlos Augusto Melek afirma que a medida visa reduzir o nível de aventura judiciária 

à qual muitas partes se submetem, in verbis: 

 

Não se pode mover toda a máquina judiciária, mover partes, 

advogados, juízes, prepostos, testemunhas, por algo que não seja firme. A 

parte tem à disposição mais de 90 (noventa) tipos de recursos no processo 

judicial. Se ao final o Poder Judiciário não declarar o direito, então é porque 

a parte não o tem. O grau de certeza em todos os aspectos da vida pode ser 

temerário, mas não se pode permitir que o grau de dúvida seja elevado ao 

ponto de mover toda a máquina por irresponsabilidade institucional61.  

 

Marlos Augusto Melek sustenta que o país precisava de medida severa de 

racionalização do sistema, e honorários de sucumbência, além de atender a antigo anseio dos 

                                                 
60 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017, 
p. 201-203. 
61 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017, 
p. 201-203. 
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advogados, vem para fazer com que as causas trabalhistas sejam mais criteriosas62. 

Francisco Antônio de Oliveira também entende que a previsão de honorários 

advocatícios pela mera sucumbência é oportuna. Argumenta que esse procedimento vai 

moralizar costumes e as petições iniciais, evitando o acúmulo de excesso de pedidos com o 

objetivo único de locupletar-se com a revelia ou para forçar um acordo63. 

Francisco Antônio de Oliveira vai além, e sustenta que a mudança foi feita pela 

metade, pois a mesma previsão de sucumbência recíproca deveria ser feita para as custas 

processuais. Justifica que, com relação às custas processuais, hoje o reclamante pede 100, se 

ganhar 10, não paga custas sobre os 90 sucumbidos. Afirma que, no caso das custas 

processuais, o reclamante poderá pedir o que bem entender, sem correr riscos, salvo se perder 

tudo. Arremata, defendendo que, com essa espécie de ardil ou meio artificioso, reclamantes 

continuarão industrializando os pedidos iniciais em busca de uma revelia ou de um acordo 

maior64. 

Gabriel Cintra e Mylena Souza entendem que esta mudança é benéfica para ambos os 

lados: trabalhador e empresa. Para o empregador, pois irá inibir os empregados que, de má-fé, 

pleiteavam pedidos infundados já que, caso perdessem, não seriam condenados a pagamento 

de honorários. Para o empregado, pois estimula o pagamento das verbas rescisórias fora da 

justiça, já que o não pagamento e a consequente judicialização da causa poderão elevar os 

custos no pagamento com a inclusão dos honorários sucumbenciais, evitando, portanto, as 

conhecidas “lides simuladas” praticadas por muitas empresas65. 

Na mesma linha, Paulo Sergio João também entende que os honorários de 

sucumbência poderão servir para valorizar a atuação da Justiça do Trabalho e as ações 

trabalhistas66. 

Por outro lado, uma segunda corrente entende que a previsão de honorários 

advocatícios sucumbenciais é negativa, pois poderá inibir o acesso à Justiça e, ainda, reduzir a 

“evolução” da jurisprudência, tendo em vista que os advogados terão mais cautela ao postular 

teses jurídicas “arrojadas”, que costumam ser a mola propulsora da jurisprudência67. 

                                                 
62 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017, 
p. 201-203.  
63 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017, p. 80-81. 
64 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017, p. 80-81. 
65 CINTRA, Gabriel. SOUZA, Mylena Devezas. Honorários advocatícios na reforma trabalhista. In: 
https://www.jota.info/artigos/honorarios-advocaticios-na-reforma-trabalhista-28092017 (acesso em 02/01/2018). 
66 JOÃO, Paulo Sergio. Mudanças na gratuidade de Justiça e nos honorários de sucumbência. In: 
https://www.conjur.com.br/2017-jul-14/reflexoes-trabalhistas-mudancas-gratuidade-justica-honorarios-sucumbencia#top 
(acesso em 03/01/2018). 
67 Nesse sentido, CAVALCANTE, Rodrigo Arantes. Sucumbência na reforma trabalhista é ruim para as partes e até para 
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Rodrigo Arantes Cavalcante sustenta que os honorários de sucumbência não são bons 

para nenhuma das partes. Para o empregador, já que quando condenado pagará mais caro, pois 

também terá de pagar honorários ao advogado do trabalhador. Para os trabalhadores, que são 

penalizados com o medo de entrar na Justiça do Trabalho como “credor” e sair como 

“devedor”. Para a sociedade, ante o medo e a violação do acesso à justiça, que causa a 

dificuldade de solução dos conflitos pelo Estado e pode gerar a barbárie e a volta da autotutela 

de forma indiscriminada e não pacífica68. 

Rodrigo Arantes Cavalcante defende, ainda, que os honorários de sucumbência não 

“prestigiam” a advocacia trabalhista. Ele afirma que: “com a aplicação dos honorários de 

sucumbência na Justiça do Trabalho, a única coisa de fato que teremos é a vedação ao acesso 

à justiça. As estatísticas já o demonstram” 69. 

Na mesma direção, Ana Gabriela de Melo Primon sustenta que a ideia de amedrontar 

o empregado para que deixe de ajuizar uma reclamação, em virtude do risco de ser 

condenando em honorários sucumbenciais, fere de morte o princípio constitucional da 

inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal), 

bem como cria barreiras ao acesso à justiça, direito fundamental de todo cidadão70. 

Ana Gabriela de Melo Primon entende que a previsão de honorários sucumbenciais 

limita a atuação da própria advocacia, afirmando que os advogados “estão cada dia mais 

engessados e temerosos frente aos riscos que desafiam a propositura de novas ações 

judiciais” 71. 

Discordamos, data vênia, da segunda corrente. Seguimos a primeira corrente 

doutrinária, no sentido de reputar benéfica a inclusão dos honorários advocatícios em razão da 

mera sucumbência no processo do trabalho. Enumeramos nossos argumentos para restar mais 

organizado: 

a) ganha o empregado, pois com processos mais “enxutos”, a prestação jurisdicional 

                                                                                                                                                         
advogados. In: https://www.conjur.com.br/2017-dez-24/rodrigo-arantes-sucumbencia-reforma-trabalhista-ruim-advogados 
(acesso em 28/01/2018); PRIMON, Ana Gabriela de Melo. Reforma trabalhista: o mito das demandas aventureiras na Justiça 
do Trabalho. In: http://justificando.cartacapital.com.br/2018/01/22/reforma-trabalhista-o-mito-das-demandas-aventureiras-na-
justica-do-trabalho/ (acesso 20/02/2018). 
68 CAVALCANTE, Rodrigo Arantes. Sucumbência na reforma trabalhista é ruim para as partes e até para advogados. 
In: https://www.conjur.com.br/2017-dez-24/rodrigo-arantes-sucumbencia-reforma-trabalhista-ruim-advogados (acesso em 
28/01/2018). 
69 CAVALCANTE, Rodrigo Arantes. Sucumbência na reforma trabalhista é ruim para as partes e até para advogados. 
In: https://www.conjur.com.br/2017-dez-24/rodrigo-arantes-sucumbencia-reforma-trabalhista-ruim-advogados (acesso em 
28/01/2018). 
70 PRIMON, Ana Gabriela de Melo. Reforma trabalhista: o mito das demandas aventureiras na Justiça do Trabalho. In: 
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/01/22/reforma-trabalhista-o-mito-das-demandas-aventureiras-na-justica-do-
trabalho/ (acesso 20/02/2018). 
71 PRIMON, Ana Gabriela de Melo. Reforma trabalhista: o mito das demandas aventureiras na Justiça do Trabalho. In: 
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/01/22/reforma-trabalhista-o-mito-das-demandas-aventureiras-na-justica-do-
trabalho/ (acesso 20/02/2018). 
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tende a ser mais célere e rápida ao trabalhador. Além disso, haverá um estímulo ao pagamento 

das verbas rescisórias fora da justiça, já que o não pagamento e a consequente judicialização 

da causa poderão elevar os custos no pagamento com a inclusão dos honorários 

sucumbenciais, evitando, portanto, as conhecidas “lides simuladas” praticadas por muitas 

empresas. Ademais, não podemos olvidar o fato de que os empregadores terão maior interesse 

em conciliar-se para evitar o pagamento de honorários advocatícios ao advogado do 

reclamante;  

b) ganha o empregador, pois sofrerá menos com o abuso obreiro de formular inúmeros 

pedidos sem fundamento. As ações serão ajuizadas com mais cuidado e responsabilidade, e os 

pedidos serão melhor direcionados e fundamentados. Havendo a possibilidade de perda de 

dinheiro, o reclamante irá avaliar o risco da demanda, como ocorre em qualquer outra 

situação que se provoca o Judiciário, exceto nos Juizados Especiais Cíveis (que não tem 

custas no primeiro grau de jurisdição, consoante a previsão do art. 54, caput, da Lei 

9.099/199572). Assim, o número de lides abusivas, verdadeiras aventuras jurídicas, reduzirá 

consideravelmente;  

c) ganha a advocacia trabalhista, que passará a receber honorários quando obtiver 

êxito nas demandas, atendendo a uma reivindicação antiga dos advogados que atuam nesta 

seara. Vale destacar que o nível da advocacia trabalhista crescerá. A tendência é que os 

advogados se qualificam ainda mais;  

d) os próprios juízes laborais também ganham, pois, diante da possibilidade de 

sucumbência recíproca, os reclamantes evitarão lides temerárias com infinitos pedidos. Essas 

“aventuras jurídicas”, destituídas de responsabilidade postulatória, muitas vezes 

desperdiçavam tempo desnecessário do magistrado e de toda a estrutura do Poder Judiciário 

trabalhista. Os juízes verão trabalhos mais cuidadosos, o que facilitará seus ofícios e 

possibilitará um tratamento processual mais criterioso, com a sensibilidade desejada;  

e) a própria sociedade é beneficiada, pois com processos mais “enxutos”, a prestação 

jurisdicional tende a ser mais célere e rápida; 

f) ganha a ciência do Direito do Trabalho, pois estimula os estudiosos do Direito a se 

dedicarem a este ramo jurídico, principalmente os advogados, em face da possibilidade de 

maior remuneração;  

Na nossa visão, o problema da previsão dos honorários sucumbenciais reside no §4º 

do art. 791-A da CLT, que prevê a possibilidade de desconto dos créditos obtidos em juízo 

                                                 
72 Art. 54 da Lei 9.099/1995. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas. 
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pelo beneficiário da justiça gratuita, ainda que em outro processo, para pagar os honorários 

advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte vencedora. 

 

2.2.3.2. Art. 791-A, §4º da CLT – desconto das verbas obtidas em juízo pelo 

beneficiário da justiça gratuita, ainda que em outro processo, para pagar os 

honorários advocatícios sucumbenciais. 

 

O §4º do art. 791-A da CLT dispõe que, vencido o beneficiário da justiça gratuita, seria 

possível compensar seus créditos obtidos na própria reclamação trabalhista ou ainda que em 

outro processo para pagar os honorários advocatícios sucumbenciais da parte contrária.  

Não havendo crédito suficiente, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, em até 2 (dois) 

anos a contar do trânsito em julgado da decisão que certificou os honorários, o credor 

comprovar que cessou a insuficiência financeira do devedor. 

Uma interpretação literal do mencionado §4º leva a crer que existe a possibilidade de 

desconto dos créditos obtidos em juízo pelo beneficiário para pagar os honorários 

advocatícios sucumbenciais. Vejamos a opinião da doutrina acerca dessa previsão.  

Marlos Augusto Melek sustenta que os valores de honorários de sucumbência devem 

ser abatidos do valor ganho pelo trabalhador no próprio processo, ou em outro processo em 

que eventualmente existam créditos em favor do trabalhador73.  

Marlos Augusto Melek, como membro da comissão de redação da reforma trabalhista, 

explica, in verbis: 

  

“O legislador atuou desta forma para evitar que fossem propostas, 

pelo mesmo trabalhador, duas causas diferentes: aquelas com pedidos de 

alta probabilidade de ganho, e outra com difícil probabilidade de ganho, 

pois, se assim fosse, não havia como executar os honorários” 74. 

 

Marlos Augusto Melek afirma que a obrigação de pagar honorários somente fica sob 

condição suspensiva de exigibilidade se o beneficiário não houver obtido em juízo verbas 

capazes de pagar os honorários75. 

                                                 
73 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017. 
74 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017. 
75 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 2017. 
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Homero Batista Mateus da Silva refere ser forçado a concluir que, na improcedência 

na ou procedência parcial, o empregado deve honorários para o advogado do empregador, 

podendo esse pagamento ser realizado com a retenção de seus créditos, mesmo gozando do 

benefício da justiça gratuita76.  

Entendemos, data maxima venia, que essa interpretação não é a mais adequada.  

Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado defendem que a disciplina 

normativa dispensada pela reforma aos honorários advocatícios sucumbenciais - se lido em 

sua literalidade - pode inviabilizar o direito e a garantia constitucionais fundamentais da 

justiça gratuita (art. 5º, XXXV, CF) e o direito, garantia e princípio constitucionais 

fundamentais do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) relativamente à grande maioria 

das pessoas físicas dos trabalhadores do País. Isso em decorrência dos elevados riscos 

econômico-financeiros que passam a envolver o processo judicial trabalhista, 

particularmente para as pessoas destituídas de significativa renda.77 

Francisco Antônio de Oliveira sustenta a inviabilidade do referido desconto, 

indicando que, vencido o beneficiário, a cobrança das despesas processuais ficará 

automaticamente suspensa por 2 (dois) anos se o beneficiário continuar na mesma situação 

de insuficiência. Se em 2 (dois) anos ainda não existir condições para adimplência, o 

beneficiário estará liberado de qualquer pagamento78. 

A nosso juízo, é necessário que o §4º do art. 791-A da CLT seja interpretado 

conjuntamente com os §§2º e 3º do art. 98 do CPC.  Entendemos que o beneficiário da 

justiça gratuita pode, caso sucumbente, ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários 

ao advogado da parte vencedora, em consonância com o §2º do art. 98 do CPC, mas desde 

que a exigibilidade do pagamento fique suspensa enquanto permanecer a insuficiência 

financeira. Cessada a carência de recursos, logicamente, a obrigação poderá ser executada, 

nos termos do §3º do art. 98 do CPC. 

Como consequência lógica, enquanto persistir a insuficiência econômica, não se pode 

falar em desconto de valores obtidos em juízo pelo beneficiário para pagar honorários 

sucumbenciais79.  

                                                 
76 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 
143. 
77 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 329. 
78 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017, p. 81. 
79 Adiante, no tópico 2.2.7., será estudada a disciplina ofertada pelo Código de Processo Civil de 2015, inclusive propondo 
que seja adotada como modelo a ser seguido na Justiça do Trabalho, a partir do diálogo das fontes. 
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2.2.4. Posicionamento adotado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do 

Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

- ANAMATRA. 

 

É lógico que os entendimentos aprovados na 2ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho – ANAMATRA, podem não espelhar o pensamento unânime dentro da magistratura 

trabalhista, mas ao menos reflete a interpretação de parcela significativa dos seus membros. 

Ademais, o enunciado transcrito não tem efeito vinculante, razão pela qual os juízes não são 

obrigados a aplicá-los. 

O Enunciado nº 100, aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do 

Trabalho, a seguir transcrito, defende a tese de inconstitucionalidade da a previsão de 

utilização dos créditos trabalhistas obtidos em juízo para o pagamento de despesas do 

beneficiário da justiça gratuita com honorários advocatícios (artigos 791-A, § 4º da CLT). 

Vejamos: 

 

Enunciado 100  

HONORÁRIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

É inconstitucional a previsão de utilização dos créditos trabalhistas 

reconhecidos em juízo para o pagamento de despesas do beneficiário da 

justiça gratuita com honorários advocatícios ou periciais (artigos 791-A, § 

4º, e 790-B, § 4º, da CLT, com a redação dada pela lei nº 13.467/2017), por 

ferir os direitos fundamentais à assistência judiciária gratuita e integral, 

prestada pelo estado, e à proteção do salário (artigos 5º, LXXIV, e 7º, X, da 

Constituição Federal) 80. 

 

Portanto, parcela significa da magistratura laboral entende pela inconstitucionalidade 

da possibilidade do beneficiário pagar os honorários sucumbenciais com os créditos obtidos 

em juízo, sob os fundamentos de violação dos direitos fundamentais à assistência judiciária 

gratuita e integral, prestada pelo estado (artigos 5º, LXXIV da CF) e à proteção do salário (art. 

7º, X da CF). 

                                                 
80 Para conferir a ementa e o inteiro teor da tese, visitar o site da ANAMATRA. Link: 
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados-vis2.asp?ComissaoSel=7 Acesso em 14/02/2018. 
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2.2.5. Posicionamento do Ministério Público do Trabalho – MPT. 

 

O Ministério Público do Trabalho editou 8 (oito) notas técnicas tratando sobre a 

reforma trabalhista, sendo que 3 (três) delas versam sobre o pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais pelo beneficiário da justiça gratuita. 

A nota técnica nº 05, de 17 de abril de 201781, bem como a nota técnica nº 07, de 09 de 

maio de 201782, ambas editadas pela Secretaria de Relações Institucionais do Ministério 

Público do Trabalho (MPT) dispõem que: 

 

Há diversas proposições que dificultam e encarecem a tutela 

jurisdicional ao trabalhador, dificultando-lhe o acesso à Justiça. Como 

exemplo, apontamos a previsão de responsabilização do trabalhador em 

honorários de sucumbência, mesmo se beneficiário da justiça gratuita (art. 

791-A da CLT). 

É um sistema perverso que tende a inviabilizar o ajuizamento de 

ações trabalhistas, mesmo quando o trabalhador tenha sido lesado no curso 

do contrato de trabalho. 

 

No mesmo sentido, a nota técnica nº 08, de 26 de junho de 201783, editada pela 

Secretaria de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho (MPT) estabelece 

que: 

 

A inconstitucionalidade do § 4º do art. 791, previsto na proposta de 

lei, também é evidente, que imputa ao trabalhador beneficiário de justiça 

gratuita o pagamento de despesas processuais com créditos obtidos em outro 

processo judicial, sem considerar a possibilidade que tais créditos se 

revistam de caráter salarial, constituindo verba indispensável à sua 

manutenção e de sua família. 

                                                 
81 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 05, visitar o link no site do MPT: 
file:///C:/Users/JAIROS~1/AppData/Local/Temp/notatecnica_76-2017.pdf Acesso em 18/02/2018. 
82 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 07, visitar o link no site do MPT: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/6e18cf0c-941b-437e-8557-
f7554daae5b4/notatecnica07.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lNvhrzL Acesso em 18/02/2018. 
83 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 08, visitar o link no site do MPT: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/57252083-c735-480a-a96c-
2bc076fd28e7/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+08.2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lSqbp9q Acesso em 18/02/2018. 
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Tais disposições devem ser excluídas, portanto, da proposição, 

porque viciadas de irremediável inconstitucionalidade. 

 

Eis o posicionamento institucional do MPT, que pode não espelhar o pensamento de 

todos os Procuradores do Trabalho individualmente considerados, mas expressa o 

entendimento da instituição.  

 

2.2.6. ADI nº 5766 movida pelo Procurador Geral da República contra § 4º do 791-A da 

CLT, alterado pela reforma trabalhista. 

 

O então Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, propôs ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar, autuada sob o n. 5.766. Segue 

reprodução abaixo dos exatos termos do pedido de tutela de urgência, recortados da petição 

inicial da ADI: 

 

Requer que, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, esse 

Supremo Tribunal conceda, com a brevidade possível, em decisão 

monocrática e sem intimação dos interessados, a ser oportunamente 

submetida a referendo do Plenário, medida cautelar para suspender a 

eficácia das seguintes normas, inseridas pela Lei 13.467/2017: 

(...) 

b) da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em 

outro processo, créditos capazes de suportar a despesa,” no § 4o do art. 791-

A da CLT; 

(...)84 

 

Nela, argumenta-se que o acesso à justiça é direito humano com previsão no direito 

internacional dos direitos humanos e na Constituição Federal brasileira e que a previsão de 

pagamento de honorários advocatícios, por beneficiários da justiça gratuita, com os próprios 

créditos que tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, ofende o acesso à Justiça do 

Trabalho, especialmente pelo fato de a garantia de gratuidade judiciária ao trabalhador pobre 

ser inerente ao mínimo existencial. 

                                                 
84 Para ter acesso à íntegra da ADI, visitar o seguinte link: file:///C:/Users/Jairo%20Sento-
Sé/Desktop/ADI%20reforma%20trabalhista.pdf (Acesso em 11/02/2018). 
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A esses fundamentos, acrescenta a evidente violação do princípio da isonomia e à 

constatação de que o acesso à jurisdição trabalhista é uma garantia institucional, além da 

evidência da violação da proporcionalidade e proibição de excesso, do vício de finalidade e do 

abuso legislativo, argumentos que já foram expostos ao longo do trabalho. 

A referida ADI tem por finalidade, dentre outras, a declaração de inconstitucionalidade 

da possibilidade de compensação entre os créditos obtidos pelo beneficiário da justiça 

gratuita, vencido em algum pedido, e os honorários sucumbenciais do advogado da parte 

contrária. Nessa ADI, foi sorteado como relator o Ministro Roberto Barroso, porém ele ainda 

não se manifestou sobre o pedido cautelar.  

Por ora, o pedido cautelar encontra-se pendente de apreciação. 

 

2.2.7. Proposta: utilizar a disciplina do Código de Processo Civil de 2015. 

 

Caso o STF não determine a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha 

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa” do § 4º 

do art. 791-A da CLT, requerida pelo PGR, uma possível solução dogmática para equacionar 

o problema é a aplicação do Diploma Processual Civil. 

Como explicado no tópico reservado ao estudo do benefício da justiça gratuita no 

âmbito cível, é necessário traçar a distinção entre responsabilidade e exigibilidade do 

pagamento de determinada obrigação pelo beneficiário.  

Fredie Didier e Rafael Alexandria de Oliveira ensinam que a gratuidade atua apenas 

no âmbito da responsabilidade provisória pelo custeio do processo, é dizer, dispensa o 

adiantamento das despesas processuais, mas não afasta a responsabilidade definitiva, razão 

pela qual, se o beneficiário for vencido, deve responder pelos deveres decorrentes da 

sucumbência85. Embora já fosse assim desde a Lei n. 1.060/1950 (art. 12), o CPC tem o 

mérito de afastar qualquer tipo de dúvida, ao prever expressamente no seu §2º do art. 9886. 

No entanto, a satisfação do direito aos valores decorrentes da sucumbência fica sujeita 

à demonstração de que o beneficiário já não é mais carente de recursos, como prevê o §3º do 

art. 98 do CPC. Assim, precisa o credor provar que a situação de insuficiência de recursos que 

motivara o deferimento já não mais existe87. 

                                                 
85 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99-100. 
86 Art. 98, § 2o do CPC: A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e 
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 
87 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99-100. 
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Como se consolidou a ideia, no processo do trabalho, de que o benefício da justiça 

gratuita consistia na possibilidade de a parte postular em juízo sem ter de arcar com as 

despesas do processo88, essa analogia com o CPC não era utilizada. Agora, torna-se 

imperativa. 

Assim, é necessário que o §4º do art. 791-A da CLT seja interpretado conjuntamente 

com os §§2º e 3º do art. 98 do CPC, uma vez que mais favorável ao beneficiário da justiça 

gratuita e, ainda, com base no postulado da integridade (art. 926 do CPC89), que impõe ao 

intérprete e aplicador o dever de promover um permanente diálogo entre as fontes90 do direito 

processual.  

Nesse sentido, o Enunciado nº 3, aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho – ANAMATRA, a seguir transcrito, defendendo que a teoria do diálogo das fontes é 

aplicável à interpretação da nova legislação trabalhista: 

 

Enunciado nº 3.  

FONTES DO DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO 

TRABALHO NA LEI N. 13.467/2017. 

A teoria do diálogo das fontes é aplicável à interpretação da nova legislação 

trabalhista. 

 

O tratamento legislativo trabalhista mais prejudicial não encontra qualquer 

fundamento fático ou jurídico. Discrimina para prejudicar quem mereceria uma discriminação 

para minimizar a vulnerabilidade. A norma, portanto, viola o princípio da igualdade na lei. 

Diante do exposto, o beneficiário da justiça gratuita pode, efetivamente, ser 

responsabilizado pelo pagamento dos honorários ao advogado da parte vencedora caso 

sucumbente, em consonância com o §2º do art. 98 do CPC, mas a exigibilidade do pagamento 

fica suspensa, somente podendo ser executada nos 2 (dois) anos subsequentes se o credor 

conseguir demonstrar que não mais existe a condição de insuficiência econômica que 

justificou a concessão da gratuidade. 

Como consequência lógica, esse entendimento afasta a interpretação literal do §4º do 

                                                 
88 MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 356. 
89 Art. 926 do CPC: Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
90 A teoria do diálogo das fontes foi desenvolvida por Erik Jayme, na Alemanha, e Claúdia Lima Marques, no Brasil, e 
consiste no fato de as normas jurídicas não se excluírem, por pertencerem a ramos jurídicos distintos, mas se 
complementarem.  
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art. 791-A da CLT, impossibilitando o “desconto” de valores obtidos em juízo pelo 

beneficiário para pagar honorários sucumbenciais enquanto persistir a insuficiência 

financeira. 

Adotamos o prazo de 2 (dois) anos, previsto no §4º do art. 791-A da CLT em 

detrimento do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no §3º do art. 98 do CPC, por dois motivos: 1) 

a CLT é expressa nesse sentido, e 2) por ser mais benéfico ao trabalhador, visto que na 

maioria das vezes o beneficiário da justiça gratuita é o trabalhador, e não o empregador. 

Caso o credor (advogado da parte vencedora) demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos, poderá, logicamente, promover a execução dos 

honorários. A demonstração do recebimento de créditos futuros, capazes de retirar a condição 

de beneficiário da justiça gratuita, é prova que cabe ao credor da obrigação que pretende 

executar. Nesse caso, o ônus da prova caberá ao advogado da parte vencedora, não podendo 

decorrer de atuação ex officio do magistrado91. 

 

2.2.8. Outros aspectos interessantes a serem analisados. 

 

Fora da temática principal relativa ao beneficiário da justiça gratuita, dois pontos 

merecem atenção: 1) o percentual indicado pela CLT para incidência dos honorários 

advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho; 2) direito intertemporal: o cabimento de 

honorários advocatícios sucumbenciais nas ações ajuizadas antes da vigência da reforma. 

 

2.2.8.1. Honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho versus no 

processo cível. O advogado trabalhista exerce um labor inferior? 

 

O art. 791-A da CLT criou honorários advocatícios em razão da mera sucumbência no 

processo laboral, a serem fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 

O §2º do art. 85 do CPC, por sua vez, estabelece que os honorários advocatícios 

sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

                                                 
91 Nesse sentido, MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 348. 
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possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.92 

Eis a questão: qual o motivo para os honorários do advogado que atua em causas 

trabalhista serem menores que os honorários do advogado que defende uma ação cível? 

Não há nenhuma justificativa minimamente razoável93. O advogado trabalhista não 

exerce um labor inferior ao advogado cível. Na defesa de direitos trabalhistas ou cíveis, o 

trabalho é o mesmo: de advogado. O labor do advogado trabalhista não pode ser encarado 

como menor do que o cível, inclusive porque as matérias objeto das demandas trabalhistas 

ganham cada vez mais complexidade. 

Nessa linha, Francisco Antônio de Oliveira entende que não há razão de direito ou de 

fato, muito menos proveniente de um levantamento técnico ou científico que justifique a 

redução dos percentuais da verba honorária para o advogado trabalhista em detrimento do 

advogado cível94. 

Por esse motivo, Francisco Antônio de Oliveira defende que a norma extraível do 

caput do art. 791-A é injusta, fato que autoriza o juiz a ir buscar alento subsidiário no §2º do 

art. 85 do Novo Código de Processo Civil: mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) por 

cento sobre o valor que vier a ser apurado95. 

 

2.2.8.2. Direito intertemporal: honorários advocatícios sucumbenciais cabem para as 

ações ajuizadas antes da vigência da reforma? 

 

Eis uma indagação sobre a qual reside muita controvérsia.  

No dia da entrada em vigor da reforma, isto é, no sábado, dia 11/11/2017, um juiz 

vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região proferiu decisão condenando o 

reclamante (trabalhador) em honorários advocatícios sucumbenciais96. Levando em conta que 

a sentença foi proferida no dia da entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, é lógico que o 

processo foi ajuizado e instruído antes disso.  

Essa decisão provocou muita polêmica e levantou a seguinte dúvida: é possível 

                                                 
92 Art. 85, § 2º do CPC: Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
93 No mesmo sentido, CASSAR. Vólia Bomfim. BORGES, Leonardo Dias. Comentários à reforma trabalhista. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. 
94 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017. 
95 OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017. 
96 Para ter acesso a maiores detalhes dessecaso concreto, visitar o seguinte link na internet. In: 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI269054,71043Juiz+da+Bahia+condena+reclamante+por+mafe+em+uma+das+pr
imeiras (acesso em 10/12/2017). 
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condenar a parte vencida em honorários sucumbenciais quando a reclamação tiver sido 

ajuizada antes da reforma? Vejamos a opinião da doutrina. 

Nesse particular, José Affonso Dallegrave Neto defende a irretroatividade da norma 

processual aos processos em curso. Seus fundamentos levam em conta a vedação da inovação 

surpreendente e prejudicial às partes, e o valor da segurança jurídica. Dallegrave Neto pontua 

que, quando a lei nova sobrevier para punir ou restringir direitos processuais, a sua aplicação 

não poderá afetar situações jurídicas em aberto 97.  

Como cediço, a eficácia da lei processual no tempo é regida pela teoria do isolamento 

dos atos processuais. Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido 

Rangel Dinamarco definem a teoria do isolamento dos atos processuais como “aquela na qual 

a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, nem seus efeitos, mas se aplica aos 

atos processuais a praticar, sem limitações relativas às chamadas fases processuais”.  

Essa foi a teoria adotada pelo CPC de 2015, que no seu art. 1.046 estabeleceu que: “ao 

entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos 

pendentes, ficando revogada a Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973.” 

Todavia, a norma que institui os honorários advocatícios sucumbenciais no processo 

do trabalho tem natureza heterotópica. É dizer, apresenta conteúdo híbrido, fixando normas 

incidentes na relação processual, porém com conteúdo material, cujos efeitos se espraiam para 

além do processo. Vale destacar a observação de Eduardo Couture, de que a natureza 

processual de uma lei “não depende do corpo de disposições em que esteja inserida, mas sim 

de seu conteúdo próprio”98. 

Dessa forma, verifica-se que há regras processuais novas que se aplicarão desde logo 

aos processos em curso, a exemplo da contagem dos prazos em dias úteis (art. 775 da CLT). 

Entretanto, outras regras heterotópicas, de conteúdo híbrido (processual e material), como os 

honorários de sucumbência, somente incidirão sobre as ações ajuizadas a partir da vigência da 

nova lei, pois se reportam aos atos processuais complexos, com efeitos diferidos e além da 

órbita processual.  

Nessa linha, José Affonso Dallegrave Neto assevera que o julgador só poderá aplicar 

os honorários advocatícios de sucumbência recíproca para as ações ajuizadas após a vigência 

                                                 
97 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. (In )aplicabilidade imediata dos honorários de sucumbência recíproca no 
processo trabalhista. In: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/111552/2017_dallegrave_neto_jose_inaplicabilidade_imediata.pdf?sequenc
e=1 (acesso em 06/01/2018). 
98 COUTURE, Eduardo J. Interpretação das Leis Processuais. Trad. Gilda Maciel Corrêa Meyer Russomano. Rio de Janeiro: 
Forense, 4ª, ed., 2001, p. 36. Mais sobre o tema ver: AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado. Ed. Método, 3ª 
Edição, 2011, p. 65. 
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da Lei n. 13.467/17, pois, do contrário, haverá flagrante ofensa à segurança jurídica e ao 

princípio que veda surpreender, de forma prejudicial, os litigantes que iniciaram a relação 

processual sob a égide da lei velha99. 

Na mesma direção, Valton Pessoa defende que “impor à parte um ônus que não 

poderia prever quando ajuizou o processo implica na quebra da confiança que legitimamente 

depositava nas normas que vigoravam na ocasião em que praticou esse ato” 100. 

Fredie Didier e Daniela Bomfim ensinam, in verbis: 

 

O princípio da confiança constitui dimensão subjetiva do conteúdo 

do princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica e o 

princípio da confiança são, pois, facetas que se complementam 

semanticamente: a segurança é a faceta geral da confiança; a confiança, a 

face particular da segurança101. 

 

Trilhando o mesmo caminho, o enunciado nº 98, aprovado na 2ª Jornada de Direito 

Material e Processual do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho – ANAMATRA, retrata a seguinte posição: 

 

Enunciado 98  

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE AOS 

PROCESSOS EM CURSO. 

Em razão da natureza híbrida das normas que regem honorários 

advocatícios (material e processual), a condenação à verba sucumbencial só 

poderá ser imposta nos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei 

13.467/2017, haja vista a garantia de não surpresa, bem como em razão do 

princípio da causalidade, uma vez que a expectativa de custos e riscos é 

aferida no momento da propositura da ação102. 

 

                                                 
99 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. (In )aplicabilidade imediata dos honorários de sucumbência recíproca no 
processo trabalhista. In: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/111552/2017_dallegrave_neto_jose_inaplicabilidade_imediata.pdf?sequenc
e=1 (acesso em 06/01/2018). 
100 PESSOA, Valton Doria. Honorários de sucumbência e o princípio da segurança jurídica- Teoria do cálculo do risco 
da demanda. In: http://pessoaepessoa.com.br/wp-content/uploads/2017/12/Artigo_Honorarios-sucumbencia_12-
17_PeP.compressed-16.14.351.pdf (acesso em 14/12/2017). 
101 DIDIER, Fredie. BOMFIM, Daniela. Pareceres. Editora Juspodivm. 2014, p. 134. 
102 Para conferir a ementa e o inteiro teor da tese, visitar o site da ANAMATRA. Link: 
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados-vis2.asp?ComissaoSel=7 Acesso em 14/02/2018. 
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Ademais, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, do Tribunal 

Superior do Trabalho, que foi formada para analisar o tema, propôs nova súmula sobre 

honorários de sucumbência. De acordo com a proposta, as novas regras dos honorários de 

sucumbência são aplicáveis apenas nas ações ajuizadas após a vigência da reforma 

trabalhista. Isso não quer dizer que a sessão plenária adote tal entendimento, mas já demonstra 

uma tendência do que poderá ser decidido. 

Em sentido contrário, Hélio Vieira e Zênia Cernov entendem que os honorários 

sucumbenciais são devidos nas ações trabalhistas que já tramitam na Justiça do Trabalho, 

argumentando que a alteração tem natureza jurídica de norma processual, razão pela qual se 

aplica imediatamente aos processos em curso103. 

Hélio Vieira e Zênia Cernov sustentam que os processos já sentenciados sob a regência 

anterior não serão revistos para incluir os honorários de sucumbência, mas nos processos 

ainda não julgados, “em respeito ao princípio da legalidade e da autoexecutoriedade do 

dispositivo, a sentença deverá fixá-los” 104. 

Na nossa modesta visão, data maxima venia, estes autores não se atentaram para a 

natureza jurídica híbrida (material e processual) do instituto, além das repercussões práticas 

negativas que essa interpretação pode gerar, principalmente no que diz respeito ao princípio 

da segurança jurídica. É certo que, no momento do ajuizamento da demanda, a parte autora 

realiza uma “análise de riscos”, justamente para avaliar o custo-benefício da propositura da 

ação.  

Em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da confiança, na linha de 

pensamento apresentada por José Affonso Dallegrave Neto e Valton Pessoa, entendemos que 

as condenações ao pagamento de honorários sucumbenciais somente poderão ser impostas aos 

processos ajuizados a partir da vigência da reforma, é dizer, após 11/11/2017. Este é, também, 

o posicionamento do Enunciado 98, aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual 

do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – 

ANAMATRA, acima transcrito. 

Essa posição prestigia, ainda, o princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no 

art. 10 do CPC, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

                                                 
103 VIEIRA, Hélio. CERNOV, Zênia. Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas ações trabalhistas em 
trâmite. In: http://www.tudorondonia.com.br/noticias/os-honorarios-de-sucumbencia-sao-devidos-nas-acoes-trabalhistas-
em-tramite,4381.shtml (acesso em 26/12/2017). 
104 VIEIRA, Hélio. CERNOV, Zênia. Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nas ações trabalhistas em 
trâmite. In: http://www.tudorondonia.com.br/noticias/os-honorarios-de-sucumbencia-sao-devidos-nas-acoes-trabalhistas-
em-tramite,4381.shtml (acesso em 26/12/2017). 
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manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 

Os juízes que pensam o contrário (possibilidade de condenar em honorários 

sucumbenciais nas ações que já tramitam na Justiça do Trabalho, cujas sentenças serão 

proferidas a partir da vigência da reforma) devem, ao menos, dar chance de manifestações às 

partes, evitando a decisão surpresa. 

 

2.3. HONORÁRIOS PERICIAIS À LUZ DA REFORMA TRABALHISTA - ART. 790-B 

DA CLT. 

 

Neste capítulo, analisaremos outro impacto da reforma trabalhista no aumento do 

custo do processo para os beneficiários da justiça gratuita: a cobrança de honorários periciais. 

A principal mudança provocada pela reforma nos honorários periciais foi a exigência 

de pagamento para os beneficiários da justiça gratuita, pois antes o beneficiário era isento 

deste pagamento.  

 

2.3.1. Conceito de honorários periciais. 

 

O juiz, logicamente, não detém conhecimento apurado sobre todos os ramos do saber, 

razão pela qual precisa do conhecimento técnico ou científico do perito (expert) para decidir 

de forma fundamentada.  

Assim, nos termos do art. 156 do CPC105, a perícia é necessária quando a prova do fato 

depender de conhecimento técnico ou científico que não é do domínio do magistrado. 

Ao prestar seu serviço em juízo, o perito terá direito à remuneração (honorários 

periciais), bem como ao ressarcimento das despesas necessárias para a execução de suas 

tarefas. Portanto, os honorários periciais representam a retribuição pecuniária do expert. 

 

2.3.2. Comparação do tratamento anterior e posterior à reforma trabalhista. 

 

A reforma fixou nova redação para o caput do art. 790-B da CLT, além de inserir, 

neste dispositivo, os §§1º ao 4º, todos referentes aos honorários periciais.  

Eis a tabela comparativa entre a disciplina anterior e posterior a reforma.  

                                                 
105 Art. 156 do CPC.  O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. 

Regramento anterior à reforma Novo regramento à luz da reforma 
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Como o objeto desta monografia é analisar o custo do processo para os beneficiários 

da justiça gratuita, não serão analisados, de forma aprofundada, os §§ 1º, 2º e 3º do art. 790-B 

da CLT. O foco deste trabalho residirá no caput e §4º.  

Não é novidade que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais cabe à 

parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, seja o reclamante, seja o reclamado. A 

mudança na regência dos honorários periciais corresponde à restrição feita aos beneficiários 

da justiça gratuita.  

Antes da reforma, o beneficiário não respondia pelo pagamento dos honorários 

periciais, ainda que sucumbisse na pretensão objeto da perícia, hipótese na qual a União 

arcava com tais honorários, nos termos do enunciado 457 da Súmula do TST, acima transcrita.  

A Lei n. 1.060/1950, norma geral que disciplinava a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, em seu art. 12106, dispunha que a parte beneficiada pela isenção do 

pagamento das custas somente seria obrigada a pagá-las se esse pagamento não causasse 

                                                 
106 Art. 12 da Lei n. 1.060/1950: A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde 
que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o 
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. 

Art. 790-B da CLT. A responsabilidade pelo 

pagamento dos honorários periciais é da parte 

sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo 

se beneficiária da justiça gratuita. 

 

 

Enunciado nº 457 da Súmula do TST 

HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA. 

A União é responsável pelo pagamento dos 

honorários de perito quando a parte sucumbente 

no objeto da perícia for beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. 

 

Art. 790-B da CLT. A responsabilidade pelo 

pagamento dos honorários periciais é da parte 

sucumbente na pretensão objeto da perícia, 

ainda que beneficiária da justiça gratuita. 

§ 1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o 

juízo deverá respeitar o limite máximo 

estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho. 

§ 2º O juízo poderá deferir parcelamento dos 

honorários periciais. 

§ 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de 

valores para realização de perícias. 

§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da 

justiça gratuita não tenha obtido em juízo 

créditos capazes de suportar a despesa referida 

no caput, ainda que em outro processo, a União 

responderá pelo encargo. 
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prejuízo ao sustento próprio ou da família, ficando a obrigação prescrita se no prazo de 5 

(cinco) anos o beneficiário não tiver condições de pagar.  

Embora houvesse tal previsão de executar a obrigação do beneficiário caso ele tivesse 

suficiência econômica para satisfazê-la, ela não era aplicada no processo do trabalho, pois 

consolidou-se a ideia de que o benefício da justiça gratuita consistia na possibilidade de a 

parte postular em juízo sem ter de arcar com as despesas do processo107.  

Vale destacar que a previsão do art. 12 da Lei n. 1.060/1950 foi incorporada 

expressamente pelo Código de Processo Civil, que no ponto não inova, mas divulga ainda 

mais a regra em seu art. 98, §3º108. 

A partir da reforma, o beneficiário sucumbente no pedido objeto da perícia arcará com 

o pagamento dos honorários periciais, nos termos do caput do art. 790-B da CLT. O texto do 

§4º do art. 790-B da CLT indica que esse pagamento ocorrerá com o desconto dos créditos 

obtidos em juízo pelo beneficiário, ainda que em outro processo, somente cabendo a União 

responder pelo encargo se inexistir crédito suficiente para suportar a despesa. Essa é, ao 

menos, a interpretação literal do dispositivo. 

Na justificativa do Projeto de Lei n. 6.787/2016, defendeu-se que o objetivo dessa 

alteração é o de restringir os pedidos de perícia sem fundamentação, pois é superlativo o 

numero de ações em que a parte requer a realização de perícia sem fundamento, apenas 

porque não decorrerá, para ela, quaisquer ônus109. 

Efetivamente não é raro identificar pedidos de insalubridade e periculosidade sem 

qualquer fundamento e absolutamente inconsequentes. Assim, a reforma visou, com a 

imposição do ônus financeiro mesmo ao beneficiário, conferir maior racionalidade aos 

pedidos que demandam a prova técnica.  

Homero Batista Mateus da Silva ensina que o mau uso ou o uso em excesso do 

benefício provocaram reação contrária. Assim, a banalização do instituto da isenção dos 

honorários periciais gerou essa reação legislativa: retirada dos honorários periciais do âmbito 

da justiça gratuita e fechamento do cerco às isenções em série que eram concedidas110.  

                                                 
107 MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 356. 
108 Art. 98, § 3o do CPC: Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 
109 Para ter acesso à íntegra da Justificativa do Projeto de Lei n. 6.787/2016, visitar o site da Câmara dos Deputados: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076 (acesso em 15/01/2018). 
110 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 
138. 
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Cabe a doutrina e à jurisprudência debater o assunto, de modo a conceder a adequada 

interpretação a essas normas jurídicas.  

 

2.3.3. Entendimentos doutrinários. 

 

As alterações introduzidas pelo legislador reformador no caput e no §4º do art. 790-B 

da CLT geraram diferentes interpretações no âmbito doutrinário.  

 

2.3.3.1. Art. 790-B, caput da CLT – pagamento de honorários periciais por 

beneficiário da justiça gratuita. 

 

O caput do art. 790-B da CLT impõe ao beneficiário, caso sucumbente no pedido 

objeto da perícia, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, mesmo 

gozando de tal condição. 

Na mesma linha, Oscar Vilhena Vieira sustenta que o legislador está estabelecendo um 

forte obstáculo àquele que busca o Judiciário, mesmo quando houver um pleito legítimo. Ao 

deixar expresso que essa responsabilidade se aplica também ao beneficiário da justiça 

gratuita, a nova legislação se transformou num verdadeiro mecanismo de coação ao 

trabalhador que necessite recorrer ao Judiciário111. 

Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado entendem que esse preceito 

normativo evidencia um manifesto desapreço ao direito e garantia constitucionais da justiça 

gratuita (art. 5º, LXXIV, CF112) e, por decorrência, ao princípio constitucional do amplo 

acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF113)114.  

Manoel Jorge e Silva Neto defende que essa previsão acerca do pagamento dos 

honorários periciais pelo beneficiário da justiça gratuita corresponde a verdadeira 

inconstitucionalidade, um “adeus” ao acesso formal e substancial à Justiça115.  

Manoel Jorge e Silva Neto afirma que esse regramento representa a célebre máxima “o 

tribunal está fechado para os pobres” e indaga:  

                                                 
111 VIEIRA, Oscar Vilhena. Reforma trabalhista cria barreira para que a maioria tenha acesso à justiça. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 02 set. 2017. Disponível em: https://goo.gl/hVujrN. Acesso em: 02 set. 2017. 
112 Art. 5º, LXXIV, CF: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos. 
113  Art. 5º, XXXV, CF: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
114  DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 329. 
115 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Aspectos (in) constitucionais da reforma trabalhista: o acesso ao Poder Judiciário. In: 
COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO;, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 554. 
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Se a parte foi destinatária do benefício da justiça gratuita 

precisamente porque não consegue arcar com as despesas inerentes ao 

processo sem comprometer sua sobrevivência e a de sua família, de onde se 

retirou a ideia genial de que terá dinheiro para pagar a perícia?116. 

 

Manoel Jorge e Silva Neto aponta que o objetivo do legislador é claro: desestimular a 

formulação de pedidos que precisam da realização de prova técnica. E o reflexo disso é mais 

claro ainda: barreira de acesso substancial à Justiça, afirmando que pedidos como os relativos 

a adicionais de insalubridade e periculosidade, por exemplo, não serão nem objeto de 

apreciação judicial117. 

Ademais, Gustavo Domingues e Jonas Moreno levantam outro argumento: inibir a 

realização de perícias pelo risco financeiro excessivo cria a consequência prática no 

atingimento dos direitos fundamentais dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (arts. 7º, XXII c/c 39, §3º, CF), 

bem como à proteção e promoção do meio ambiente do trabalho sadio e seguro (arts. 6º, 196 e 

200, II e VIII c/c 225 da CF)118. 

Neste tópico, Raimundo Simão de Melo defende que o objetivo dessa alteração legal 

foi inibir o uso das ações acidentárias. Mas esse objetivo é falso, porque, em vez de se buscar 

diminuir os acidentes de trabalho e melhorar os ambientes de trabalho (e nesse ponto nada 

fizeram), partiu o legislador para a simples solução de criar dificuldades para o ajuizamento 

das ações judiciais e, com isso, diminuir as indenizações119.  

Assim, Raimundo Simão de Melo aduz que a mudança normativa irá acarretar 

desestímulo ao ajuizamento das ações judiciais como meios de defesa dos trabalhadores 

perante o Judiciário trabalhista, pois a “a maioria dos acidentados e seus familiares é 

                                                 
116 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Aspectos (in) constitucionais da reforma trabalhista: o acesso ao Poder Judiciário. In: 
COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 554. 
117 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Aspectos (in) constitucionais da reforma trabalhista: o acesso ao Poder Judiciário. In: 
COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 554. 
118 DOMINGUES, Gustavo Magalhães de Paula Gonçalves. MORENO, Jonas Ratier. A desnaturação do sistema de 
gratuidade judiciária trabalhista: inconstitucionalidades e inconvencionalidades da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. In: 
COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 609. 
119 MELO, Raimundo Simão de. Reforma trabalhista cria obstáculos ao acesso de acidentados à Justiça. Consultor Jurídico, 
11 ago. 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-ago-11/reflexoes-trabalhistas-reforma-trabalhista-cria-
barreiras-acesso-acidentados-justica Acesso em: 04/02/2018. 
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composta por pessoas que não tem condições de arcar com o pagamento da perícia” 120. 

Assim, o entendimento da maior parte da doutrina é pela inconstitucionalidade da 

expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, inserida no caput do art. 790-B da 

CLT121. Ademais, o então Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, também ajuizou 

ADI com a finalidade, dentre outras, de declarar inconstitucional a expressão “ainda que 

beneficiária da justiça gratuita”, inserida no caput do art. 790-B da CLT, bem como o inteiro 

teor do § 4 do art. 790-B da CLT122. 

Na mesma linha, o Ministério Público do Trabalho editou a nota técnica nº 08, de 26 

de junho de 2017123, entendendo que é inconstitucional a norma do art. 790-B, prevista na 

CLT, que imputa ao trabalhador o pagamento de honorários periciais, ainda quando 

beneficiário de justiça gratuita124. 

Em sentido contrário, é dizer, a favor da constitucionalidade da norma do art. 790-B da 

CLT, Francisco Antônio de Oliveira pensa que o ônus financeiro imposto pelo legislador da 

reforma no que diz respeito aos honorários do perito evidencia certa moralização e evita o 

requerimento de perícias desnecessárias125. 

Na mesma direção da constitucionalidade, Luzivaldo Luiz Ferreira entende positiva a 

mudança ao impor o ônus da despesa processual em caso de sucumbência aos beneficiários da 

justiça gratuita, pois irá coibir realização de perícias desarrazoadas e controlar o excesso de 

postulações irracionais, ambos muito comuns na prática forense126. 

Na nossa visão, é necessário que o art. 790-B da CLT seja interpretado 

                                                 
120 MELO, Raimundo Simão de. Reforma trabalhista cria obstáculos ao acesso de acidentados à Justiça. Consultor Jurídico, 
11 ago. 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-ago-11/reflexoes-trabalhistas-reforma-trabalhista-cria-
barreiras-acesso-acidentados-justica Acesso em: 04/02/2018. 
121 Nesse sentido, Manoel Jorge e Silva Neto, em SILVA NETO, Manoel Jorge e. Aspectos (in) constitucionais da reforma 
trabalhista: o acesso ao Poder Judiciário. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues 
Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora 
Juspodivm. 2018; Gustavo Domingues e Jonas Moreno, em DOMINGUES, Gustavo Magalhães de Paula Gonçalves. 
MORENO, Jonas Ratier. A desnaturação do sistema de gratuidade judiciária trabalhista: inconstitucionalidades e 
inconvencionalidades da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana 
Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 
1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018.; Raimundo Simão de Melo, MELO, Raimundo Simão de. Reforma trabalhista cria 
obstáculos ao acesso de acidentados à Justiça. Consultor Jurídico, 11 ago. 2017. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2017-ago-11/reflexoes-trabalhistas-reforma-trabalhista-cria-barreiras-acesso-acidentados-justica 
Acesso em: 04/02/2018; dentre outros.  
122 Adiante, no tópico 2.3.6., trataremos dessa ADI com maior profundidade. 
123 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 08, visitar o link no site do MPT: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/57252083-c735-480a-a96c-
2bc076fd28e7/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+08.2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lSqbp9q (Acesso em 
18/02/2018). 
124 Adiante, no tópico 2.3.5., trataremos do posicionamento do MPT com maior profundidade. 
125 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017, p. 78.  
126 FERREIRA, Luzivaldo Luiz. Em palestra proferida no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Estado do Paraná). 
Para ter acesso ao conteúdo integral: visitar site do youtube. Execução Trabalhista, Prescrição Intercorrente, Sucumbência e 
Justiça Gratuita. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZoaLxCzz77w Acesso em 09/02/2017. 
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conjuntamente com os §§2º e 3º do art. 98 do CPC, da mesma forma que defendemos com 

relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (tópico 2.2.7.). 

Assim, entendemos que o beneficiário da justiça gratuita pode, caso sucumbente no 

pedido objeto da perícia, ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais 

(caput do art. 790-B da CLT), em consonância com o §2º do art. 98 do CPC, mas desde que 

a exigibilidade do pagamento fique suspensa enquanto permanecer a insuficiência 

financeira, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Cessada a carência de recursos, 

logicamente, a obrigação poderá ser executada. 

Na nossa visão, a incoerência sistemática reside no §4º do art. 790-B da CLT, a seguir 

analisado. 

 

2.3.3.2. Art. 790-B, §4º da CLT – desconto das verbas obtidas em juízo, ainda que 

em outro processo, para pagar os honorários periciais. 

 

O §4º do art. 790-B da CLT prevê a possibilidade de desconto dos créditos obtidos 

pelo beneficiário em juízo, ainda que em outro processo, para pagar os honorários periciais. 

Somente no caso de não haver créditos suficientes, a União responderia pelo encargo. Essa 

previsão normativa está gerando diferentes interpretações no âmbito doutrinário. 

Homero Mateus Batista da Silva aponta que o legislador reformista buscou a retenção 

dos honorários periciais de qualquer proveito econômico que o trabalhador, ainda que 

beneficiário da justiça gratuita, tenha auferido no processo, como horas extras e verbas 

rescisórias, podendo também a retenção ser determinada noutro processo, a fim de evitar a 

malícia de distribuir, por exemplo, o pedido de insalubridade num processo e as demais 

verbas em outro127. 

Essa interpretação literal do dispositivo autorizaria a concluir, por exemplo, que tendo 

o reclamante, beneficiário da gratuidade, auferido alguns valores, seria obrigado a dispor 

desses mesmos valores para o pagamento dos honorários periciais, caso vencido no pedido 

objeto da perícia. Não parece ser, na visão da maior parte da doutrina, a melhor compreensão 

do instituto.  

Manoel Jorge reputa inconstitucional o §4º do art. 790-B da CLT, argumentando que a 

reforma trabalhista criou a intercambialidade de despesas processuais, afirmando que o 

procedimento funciona da seguinte forma, in verbis:  

                                                 
127 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 
138. 



53 
 

 

O trabalhador tem duas ações. Numa ele perde e fica sucumbente na perícia. 

Na outra, movida contra distinto empregador, ele ganha, mas não houve 

pedido de perícia. O crédito trabalhista oriundo da ação vencedora será 

destinado ao pagamento da perícia na ação em que perdeu. Genial, não?128 

 

Dalliana Vilar-Lopes sustenta que a possibilidade de pagamento dos honorários 

periciais com o desconto dos créditos recebidos pelo beneficiário da gratuidade é uma 

previsão sem precedentes na história do direito processual brasileiro129 e que somente atinge a 

Justiça do Trabalho, razão pela qual a inconstitucionalidade é evidente, na medida em que 

viola diretamente a previsão do acesso à justiça, conforme disposto no art. 5º, caput, XXXV e 

LXXIV da CF130. 

Ademais, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado defendem que essa 

possibilidade de desconto dos créditos obtidos pelo beneficiário em juízo desconsidera as 

proteções e prioridades que o ordenamento jurídico confere às verbas trabalhistas, por sua 

natureza alimentar, submetendo-as a outros créditos emergentes do processo131. 

Sobre a prioridade do crédito trabalhista, Tercio Souza sustenta que, sendo o processo 

meio para a obtenção de um fim, qual seja, o bem da vida, as despesas processuais são o 

efeito, e não a causa, do direito material das partes, razão pela qual é equivocado instituir em 

favor das despesas processuais preferência creditória132, que inclusive inexiste em qualquer 

outro espaço do sistema pátrio133.  

Assim, Tercio Souza afirma ser inadequado impor prioridade ao pagamento da 

despesa processual em detrimento da satisfação do próprio direito material envolvido, 

inclusive porque os créditos decorrentes das relações de trabalho possuem prioridade, até em 

caso de falência, sobre todos os demais créditos (inclusive os tributários). Tercio Souza 

                                                 
128 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Aspectos (in) constitucionais da reforma trabalhista: o acesso ao Poder Judiciário. In: 
COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 555. 
129 Adiante, no tópico 2.3.7., será estudada a disciplina ofertada pelo Código de Processo Civil de 2015, inclusive propondo 
que seja adotada como modelo a ser seguido na Justiça do Trabalho, a partir do diálogo das fontes. 
130 VILLAR-LOPES, Dalliana. Reforma trabalhista brasileira e acesso à justiça sob a perspectiva da proteção internacional 
dos direitos humanos. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. 
BELTRAMELLI NETO, Silvio. Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 
2018, p. 561. 
131 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 329. 
132 SOUZA, Tercio Roberto Peixoto. Do (não) pagamento de honorários periciais na Reforma Trabalhista: da adequada 
interpretação do art. 790-B da CLT. In: https://terciosouza.jusbrasil.com.br/artigos/520265562/do-nao-pagamento-de-
honorarios-periciais-na-reforma-trabalhista/amp (acesso em 02/02/2018). 
133 Adiante, no tópico 2.3.7., será estudada a disciplina ofertada pelo Código de Processo Civil de 2015, inclusive propondo 
que seja adotada como modelo a ser seguido na Justiça do Trabalho, a partir do diálogo das fontes. 
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arremata, afirmando que a prioridade dos créditos trabalhistas, que são justamente a finalidade 

da prestação jurisdicional, não pode sujeitar-se aos encargos decorrentes do meio utilizado 

para a sua obtenção134. 

Além disso, Tercio Souza também defende que é necessário interpretar o dispositivo 

excepcionalmente, ou seja, como exceção que é, sob o fundamento de que a regra é 

justamente que o beneficiário da gratuidade, por não possuir meios para o pagamento das 

despesas processuais, não seja o responsável pelo adimplemento delas.135 

Desse modo, Tercio Souza sustenta que o dispositivo em questão deve ser interpretado 

no sentido de que apenas será possível o pagamento prioritário dos honorários periciais na 

hipótese em que existam em favor da parte autora, no processo ou em outra demanda, 

“créditos capazes de suportar a despesa”, havendo tais créditos somente quando o magistrado 

identificar que tendo sido deferidas parcelas em favor da parte autora, no processo ou fora 

dele, se o deferimento de tais parcelas tem o condão de retirar a parte daquela condição de 

insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais.136 

Concordamos com tal posicionamento, pois, do contrário, haveria a imposição do 

pagamento de encargos processuais a quem não possui condição para tanto, ou as despesas 

processuais passariam a ter prioridade mesmo sobre parcelas de cunho alimentar, e os 

honorários periciais prevaleceriam sobre a própria subsistência do autor, situações que 

afrontam quaisquer lógicas jurídicas democráticas ou a própria noção de acesso ao Poder 

Judiciário137. 

Gustavo Domingues e Jonas Moreno sustentam que a permissão de que créditos 

trabalhistas obtidos pelo demandante pobre sejam direcionados ao pagamento de honorários 

periciais de sucumbência representa completa desconsideração de que os referidos montantes 

se revestem de caráter alimentar, o qual constitui natureza inerente às verbas laborais, com 

maior ênfase no caso do trabalhador pobre beneficiário da justiça gratuita138. 

                                                 
134 SOUZA, Tercio Roberto Peixoto. Do (não) pagamento de honorários periciais na Reforma Trabalhista: da adequada 
interpretação do art. 790-B da CLT. In: https://terciosouza.jusbrasil.com.br/artigos/520265562/do-nao-pagamento-de-
honorarios-periciais-na-reforma-trabalhista/amp (acesso em 02/02/2018). 
135 SOUZA, Tercio Roberto Peixoto. Do (não) pagamento de honorários periciais na Reforma Trabalhista: da adequada 
interpretação do art. 790-B da CLT. In: https://terciosouza.jusbrasil.com.br/artigos/520265562/do-nao-pagamento-de-
honorarios-periciais-na-reforma-trabalhista/amp (acesso em 02/02/2018). 
136 SOUZA, Tercio Roberto Peixoto. Do (não) pagamento de honorários periciais na Reforma Trabalhista: da adequada 
interpretação do art. 790-B da CLT. In: https://terciosouza.jusbrasil.com.br/artigos/520265562/do-nao-pagamento-de-
honorarios-periciais-na-reforma-trabalhista/amp (acesso em 02/02/2018). 
137 Adiante, no tópico 2.3.7., apresentaremos nossa proposta de compatibilização do art. 790-B, §4º da CLT com o art. 98, §3º 
do CPC, sustentando que, como consequência lógica do fato de os honorários periciais somente poderem ser exigidos do 
beneficiário se cessar o motivo que justificou a concessão da gratuidade, resta evidente a impossibilidade de desconto das 
verbas obtidas em juízo caso permaneça o cenário de insuficiência econômica.  
138 DOMINGUES, Gustavo Magalhães de Paula Gonçalves. MORENO, Jonas Ratier. A desnaturação do sistema de 
gratuidade judiciária trabalhista: inconstitucionalidades e inconvencionalidades da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017.  
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A natureza específica do direito material do trabalho e dos conflitos subjacentes às 

relações de trabalho não pode ser olvidada. Como ensina Carlos Eduardo Oliveira Dias: 

 

O processo do trabalho veicula demandas de caráter alimentar, e tem como 

potenciais credores a população de baixo poder aquisitivo, absolutamente 

dependente dos recursos decorrentes de sua força de trabalho139. 

 

No mesmo sentido, o Tribunal Superior do Trabalho editou, por ocasião da entrada em 

vigor do Novo Código de Processo Civil, a Instrução Normativa nº 39/2016, cuja finalidade 

foi a fixação de diretrizes acerca da compatibilidade da legislação processual comum com as 

peculiaridades do processo do trabalho, oportunidade na qual destacou “a natureza alimentar 

das pretensões nele deduzidas” 140. 

Além disso, Gustavo Domingues e Jonas Moreno lecionam que permitir o desconto de 

créditos trabalhistas alimentares do trabalhador pobre, a serem utilizados para o pagamento de 

honorários periciais, caracteriza flagrante violação a proteção constitucional ao salário e o 

direito garantia-fundamental do mínimo existencial141. 

Levando em conta a natureza alimentar das verbas trabalhistas, acrescente-se que esse 

desconto das verbas do beneficiário pode ceifá-lo de necessidades básicas do ser humano, 

como a própria alimentação.  

Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo ensinam que não deixar alguém sucumbir à fome é o 

primeiro passo em termos da garantia de um mínimo existencial, mas não é - sequer de longe 

– o suficiente142. 

Dessa forma, Gustavo Domingues e Jonas Moreno defendem que o §4º do art. 790-B 

da CLT padece de vício de inconstitucionalidade material, por atentar, a um só tempo, contra 

a proteção constitucional do salário (art. 7º, X, da CF), bem como ao direito fundamental do 

mínimo existencial – o qual representa pressuposto essencial à preservação e promoção da 

                                                                                                                                                         
In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 590-618. 
139 DIAS, Carlos Eduardo Oliveira. O Novo CPC e seu significado para o processo do trabalho: ainda em defesa de uma 
interpretação integrativa. In: GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto (Org.). Os impactos do Novo CPC no 
processo do trabalho. Campinas: Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 2015, p. 24.   
140 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução nº 203, de 15 de março de 2016, Brasília, março de 2016. Disponível 
em: https: //goo.gl/KCLKtQ. Acesso em: 23/11/2017. 
141 DOMINGUES, Gustavo Magalhães de Paula Gonçalves. MORENO, Jonas Ratier. A desnaturação do sistema de 
gratuidade judiciária trabalhista: inconstitucionalidades e inconvencionalidades da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. In: 
COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 609. 
142 SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: 
algumas aproximações. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 24, jul. 2008. Disponível em: https: 
//goo.gl/xzG7t7. Acesso em: 18/12/2017. 
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dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da valorização do trabalho por ela 

desenvolvido (arts. 1º, IV, ab initio, 5º, XIII, 6º a 11, 170, caput, e 193 da CF).  

Eis o entendimento da maior parte da doutrina: pela inconstitucionalidade do §4º do 

art. 790-B da CLT143. Em sentido contrário, Luzivaldo Luiz Ferreira também entende positiva 

a possibilidade de desconto dos créditos obtidos pelo trabalhador em juízo, argumentando que 

isso irá evitar abusos de perícias desnecessárias e afirmando que a 7ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho do Paraná já atuava dessa forma antes da reforma144. 

Repetimos o mesmo raciocínio defendido com relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (tópico 2.2.7.). No nosso sentir, é preciso que o §4º do art. 790-B da CLT seja 

interpretado conjuntamente com os §§2º e 3º do art. 98 do CPC.   

Assim, o beneficiário da justiça gratuita pode, caso sucumbente no pedido objeto da 

perícia, ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais, em consonância com 

o §2º do art. 98 do CPC, mas a exigibilidade do pagamento fica suspensa enquanto perdurar 

a insuficiência econômica. Cessada a carência de recursos, logicamente, a obrigação poderá 

ser executada, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. 

Como consequência lógica, enquanto persistir a insuficiência financeira, não se pode 

falar em desconto de valores obtidos em juízo pelo beneficiário para pagar os honorários 

periciais, sob pena de violar a assistência judiciária gratuita e integral (art. 5º, LXXIV da CF) 

e à proteção do salário (art. 7º, X, da CF)145.  

O argumento se qualifica ao pensar que a prova pericial é eminentemente técnica, isto 

é, requer um conhecimento técnico e/ou científico que nem o próprio juiz tem condições de 

aferir, muito menos o trabalhador ou seu advogado. Assim, avaliar o risco da possibilidade de 

                                                 
143  Nesse sentido, Mauricio Godinho Delgado, Gabriela Neves Delgado, em DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, 
Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017; Oscar 
Vilhena Vieira, em VIEIRA, Oscar Vilhena. Reforma trabalhista cria barreira para que a maioria tenha acesso à justiça. Folha 
de São Paulo, São Paulo, 02 set. 2017. Disponível em: https://goo.gl/hVujrN. Acesso em: 02 set. 2017; Manoel Jorge e Silva 
Neto, em SILVA NETO, Manoel Jorge e. Aspectos (in) constitucionais da reforma trabalhista: o acesso ao Poder 
Judiciário. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, 
Silvio. Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018; Gustavo Domingues 
e Jonas Moreno, em DOMINGUES, Gustavo Magalhães de Paula Gonçalves. MORENO, Jonas Ratier. A desnaturação do 
sistema de gratuidade judiciária trabalhista: inconstitucionalidades e inconvencionalidades da Lei 13.467 de 13 de julho de 
2017. In: COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, 
Silvio. Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018; Raimundo Simão de 
Melo, MELO, Raimundo Simão de. Reforma trabalhista cria obstáculos ao acesso de acidentados à Justiça. Consultor 
Jurídico, 11 ago. 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-ago-11/reflexoes-trabalhistas-reforma-trabalhista-
cria-barreiras-acesso-acidentados-justica Acesso em: 04/02/2018; Tercio Souza, em SOUZA, Tercio Roberto Peixoto. Do 
(não) pagamento de honorários periciais na Reforma Trabalhista: da adequada interpretação do art. 790-B da CLT. In: 
https://terciosouza.jusbrasil.com.br/artigos/520265562/do-nao-pagamento-de-honorarios-periciais-na-reforma-
trabalhista/amp (acesso em 02/02/2018); dentre outros.  
144 Em palestra proferida no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Para ter acesso ao conteúdo integral: visitar site do 
youtube. Execução Trabalhista, Prescrição Intercorrente, Sucumbência e Justiça Gratuita. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoaLxCzz77w Acesso em 09/02/2017. 
145 Adiante, no tópico 2.3.7., será estudada a disciplina ofertada pelo Código de Processo Civil de 2015, inclusive propondo 
que seja adotada como modelo a ser seguido na Justiça do Trabalho, a partir do diálogo das fontes. 
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perda pode ser inviável ao trabalhador, pois ele pode não ter dinheiro suficiente para contratar 

um assistente técnico que possa orientá-lo, antes do ajuizamento da demanda, a formular o 

pedido ou não.  

 

2.3.4. Posicionamento adotado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do 

Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

- ANAMATRA. 

 

É evidente que os entendimentos aprovados na 2ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho – ANAMATRA, podem não espelhar o pensamento unânime dentro da magistratura 

trabalhista, mas ao menos reflete a interpretação de parcela significativa dos seus membros. 

Ademais, o enunciado transcrito não tem efeito vinculante, razão pela qual os juízes não são 

obrigados a aplicá-los. 

O Enunciado nº 100, aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do 

Trabalho, a seguir transcrito, defendendo a tese de inconstitucionalidade da utilização dos 

créditos trabalhistas reconhecidos em juízo para o pagamento de despesas do beneficiário da 

justiça gratuita com honorários advocatícios ou periciais: 

 

Enunciado nº 100.  

HONORÁRIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

É inconstitucional a previsão de utilização dos créditos trabalhistas 

reconhecidos em juízo para o pagamento de despesas do beneficiário da 

justiça gratuita com honorários advocatícios ou periciais (artigos 791-A, § 

4º, e 790-B, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017), por 

ferir os direitos fundamentais à assistência judiciária gratuita e integral, 

prestada pelo estado (art. 5º, LXXIV da CF) e à proteção do salário (art. 7º, 

X, da CF). 

 

Portanto, parcela significa da magistratura laboral entende pela inconstitucionalidade 

da possibilidade do beneficiário pagar os custos periciais com os créditos obtidos em juízo, 

sob os fundamentos de violação dos direitos fundamentais à assistência judiciária gratuita e 

integral, prestada pelo estado (artigos 5º, LXXIV da CF) e à proteção do salário (art. 7º, X da 
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CF), cabendo sempre à União o pagamento dos honorários periciais caso a parte vencida seja 

beneficiária.  

 

2.3.5. Posicionamento do Ministério Público do Trabalho – MPT. 

 

O Ministério Público do Trabalho, por sua vez, editou 8 (oito) notas técnicas tratando 

sobre a reforma trabalhista, sendo que 3 (três) delas versam, dentre outros temas, sobre o 

pagamento dos honorários periciais pelo beneficiário da justiça gratuita. 

A nota técnica nº 05, de 17 de abril de 2017146, bem como a nota técnica nº 07, de 09 

de maio de 2017147, ambas editadas pela Secretaria de Relações Institucionais do Ministério 

Público do Trabalho (MPT) dispõem que: 

 

Há diversas proposições que dificultam e encarecem a tutela jurisdicional ao 

trabalhador, dificultando-lhe o acesso à Justiça. Como exemplo, apontamos 

a possibilidade do trabalhador ser responsabilizado pelo pagamento de 

honorários periciais se for sucumbente no objeto da perícia, mesmo se 

beneficiário da justiça gratuita (art. 790-B da CLT). 

É um sistema perverso que tende a inviabilizar o ajuizamento de ações 

trabalhistas, mesmo quando o trabalhador tenha sido lesado no curso do 

contrato de trabalho. 

 

No mesmo sentido, a nota técnica nº 08, de 26 de junho de 2017148, editada pela 

Secretaria de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho (MPT) estabelece 

que: 

 

Também inconstitucional é a norma do art. 790-B, previstas no projeto de 

lei, que imputam ao trabalhador o pagamento de honorários periciais, ainda 

quando beneficiário de justiça gratuita 

                                                 
146 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 05, visitar o link no site do MPT: 
file:///C:/Users/JAIROS~1/AppData/Local/Temp/notatecnica_76-2017.pdf Acesso em 18/02/2018. 
147 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 07, visitar o link no site do MPT: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/6e18cf0c-941b-437e-8557-
f7554daae5b4/notatecnica07.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lNvhrzL Acesso em 18/02/2018. 
148 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 08, visitar o link no site do MPT: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/57252083-c735-480a-a96c-
2bc076fd28e7/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+08.2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lSqbp9q (Acesso em 
18/02/2018). 
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As normas violam direito fundamental à gratuidade judiciária aos que 

comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas do 

processo, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição. 

Ao determinar o pagamento de honorários periciais pelo demandante 

sucumbente, mesmo quando beneficiário de justiça gratuita, sempre que 

obtiver na lide trabalhista crédito suficiente para tanto, ainda que em outro 

processo, o art. 790-B despreza a possível natureza alimentar do crédito 

auferido, voltado à satisfação das necessidades básicas do trabalhador e de 

sua família (CF/1988, art. 7º, IV), o que enseja, inclusive, a criminalização 

constitucional da retenção salarial dolosa (art. 7º, X). 

 

Eis o posicionamento institucional do MPT, que pode não espelhar o pensamento 

de todos os Procuradores do Trabalho individualmente considerados, mas expressa o 

entendimento da instituição.  

  

2.3.6. ADI Nº 5766 movida pelo Procurador Geral da República contra dispositivo art. 

790-B da CLT, alterado pela reforma trabalhista. 

 

O então Procurador Geral da República (PGR), Rodrigo Janot, propôs ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar, autuada sob o n. 5.766. Segue 

reprodução abaixo dos exatos termos do pedido de tutela de urgência, recortados da petição 

inicial da ADI: 

 

Requer que, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, esse Supremo 

Tribunal conceda, com a brevidade possível, em decisão monocrática e sem 

intimação dos interessados, a ser oportunamente submetida a referendo do 

Plenário, medida cautelar para suspender a eficácia das seguintes normas, 

inseridas pela Lei 13.467/2017: 

 

a) da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, inserida no 

caput, e do § 4 do art. 790-B da CLT.149 

 

                                                 
149 Para ter acesso à íntegra da ADI, visitar o seguinte link: file:///C:/Users/Jairo%20Sento-
Sé/Desktop/ADI%20reforma%20trabalhista.pdf Acesso em 11/02/2018. 



60 
 

Nela, argumenta-se que o acesso à justiça é direito humano com previsão no direito 

internacional dos direitos humanos e na Constituição Federal brasileira e que a previsão de 

pagamento de honorários periciais, por beneficiários da justiça gratuita, ofende o acesso à 

Justiça do Trabalho, especialmente pelo fato de a garantia de gratuidade judiciária ao 

trabalhador pobre ser inerente ao mínimo existencial. 

A esses fundamentos, acrescenta a evidente violação do princípio da isonomia e à 

constatação de que o acesso à jurisdição trabalhista é uma garantia institucional, além da 

evidência da violação da proporcionalidade e proibição de excesso, do vício de finalidade e do 

abuso legislativo, argumentos que já foram expostos ao longo do trabalho. 

A referida ADI tem por finalidade, dentre outras, a declaração de inconstitucionalidade 

da possibilidade do beneficiário da justiça gratuita ter de arcar com o pagamento dos 

honorários periciais e, também, da possibilidade de compensação entre os créditos obtidos 

pelo beneficiário da justiça gratuita, vencido no pedido objeto da perícia, e os honorários 

periciais. Nessa ADI, foi sorteado como relator o Ministro Roberto Barroso, porém ele ainda 

não se manifestou sobre o pedido cautelar.  

Por ora, o pedido cautelar encontra-se pendente de apreciação. 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Proposta: utilizar a disciplina do Código de Processo Civil de 2015. 

 

Como explicado, não entendemos pela inconstitucionalidade do caput do art. 790-B da 

CLT, desde que ele seja interpretado conjuntamente com os §§2º e 3º do art. 98 do CPC. 

A incoerência sistemática reside no §4º do art. 790-B da CLT, a seguir analisado. Ele 

prevê a possibilidade de desconto dos créditos obtidos pelo beneficiário em juízo, ainda que 

em outro processo, para pagar os honorários periciais. Somente no caso de não haver créditos 

suficientes, a União responderia pelo encargo. 

Caso o STF não determine a inconstitucionalidade do §4º do art. 790-B da CLT, 

conforme requerido pelo PGR, uma possível solução dogmática para equacionar o problema é 

a aplicação do Diploma Processual Civil. 
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Vale ressaltar, mais uma vez, que o prejudicial modelo de gratuidade judiciária trazido 

pela reforma trabalhista representa tratamento mais gravoso que o previsto no direito 

processual civil, pois permite o “desconto” dos créditos obtidos em juízo pelo beneficiário 

para pagar os honorários periciais. 

O Código de Processo Civil, por sua vez, apenas impõe que o beneficiário realize o 

pagamento de honorários periciais se cessar a insuficiência econômica, não havendo nenhuma 

hipótese de compensação ou desconto dos honorários periciais com os créditos titularizados 

pelo beneficiário enquanto persistir o cenário de insuficiência de recursos.  

Fredie Didier e Rafael Alexandria de Oliveira ensinam que a gratuidade atua apenas 

no âmbito da responsabilidade provisória pelo custeio do processo, dispensando o 

adiantamento das despesas processuais, mas não afasta a responsabilidade definitiva, razão 

pela qual, se o beneficiário for vencido, deve responder pelos deveres decorrentes da 

sucumbência, nos termos do §2º do art. 98 do CPC150.  

No entanto, a satisfação do direito aos valores decorrentes da sucumbência fica sujeita 

à demonstração de que o beneficiário já não é mais carente de recursos, como prevê o §3º do 

art. 98 do CPC. Assim, precisa o credor provar que a situação de insuficiência de recursos que 

motivara o deferimento já não mais existe para poder executar seu crédito151. 

Assim, é necessário que o §4º do art. 790-B da CLT seja interpretado conjuntamente 

com os §§2º e 3º do art. 98 do CPC, uma vez que mais favorável ao beneficiário da justiça 

gratuita e, ainda, com base no postulado da integridade (art. 926 do CPC152), que impõe ao 

intérprete e aplicador o dever de promover um permanente diálogo entre as fontes153 do 

direito processual.  

O tratamento legislativo trabalhista mais prejudicial não encontra qualquer 

fundamento fático ou jurídico. Discrimina para prejudicar quem mereceria uma discriminação 

para minimizar a vulnerabilidade. A norma, portanto, viola o princípio da igualdade na lei. 

As diferenças se intensificam na análise do regime fixado para os Juizados Especiais, 

no âmbito dos quais a gratuidade judiciária, em primeiro grau de jurisdição, é ampla e geral, 

sem limitar-se aos demandantes pobres, consoante a previsão do art. 54, caput, da Lei 

                                                 
150 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99-100. 
151 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99-100. 
152 Art. 926 do CPC: Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
153 A teoria do diálogo das fontes foi desenvolvida por Erik Jayme, na Alemanha, e Claúdia Lima Marques, no Brasil, e 
consiste no fato de as normas jurídicas não se excluírem, por pertencerem a ramos jurídicos distintos, mas se 
complementarem.  
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9.099/1995154. 

Diante do exposto, o beneficiário da justiça gratuita pode, efetivamente, ser 

responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais caso sucumbente no pedido objeto 

da perícia, em consonância com o §2º do art. 98 do CPC, mas a exigibilidade do pagamento 

fica suspensa, somente podendo ser executada nos 5 (cinco) anos subsequentes se o credor 

conseguir demonstrar que não mais existe a condição de insuficiência econômica que 

justificou a concessão da gratuidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.  

Como consequência lógica, esse entendimento afasta a interpretação literal do §4º do 

art. 790-B da CLT, impossibilitando o “desconto” de valores obtidos em juízo pelo 

beneficiário para pagar honorários periciais enquanto persistir a insuficiência financeira. 

Como o perito exerce um trabalho, ele merece ser remunerado por isso, não podendo 

ficar à mercê de eventual melhora da condição econômica do beneficiário para receber sua 

retribuição pecuniária. Por isso, propomos a aplicação supletiva ao processo do trabalho do 

art. 95, §3º do CPC, que prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário, a perícia poderá ser: 1) custeada com recursos alocados no orçamento do ente 

público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; 2) paga 

com recursos alocados no orçamento da União, no caso de ser realizada por particular155. 

O enunciado 457 da Súmula do TST também deve ser enfrentado à luz do art. 98, §3º 

do CPC, de maneira que a União pagará os honorários do perito quando a parte sucumbente 

no objeto da perícia for beneficiária, mas poderá cobrar esses valores do beneficiário (que é, 

efetivamente, quem tem responsabilidade), se demonstrar, no prazo de 5 (cinco) anos, que 

cessou o cenário de insuficiência econômica do beneficiário. Passado esse prazo, extinguir-se-

á tais obrigações do beneficiário. 

Importante registrar que a demonstração do recebimento de créditos futuros, capazes 

de retirar a condição de beneficiário da justiça gratuita, é prova que cabe ao credor da 

obrigação que pretende executar. No caso, o ônus da prova caberá à União (credora), não 

podendo decorrer de atuação ex officio do magistrado156. 

 

                                                 
154 Art. 54 da Lei 9.099/1995. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas. 
155 Art. 95, § 3o do CPC: Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 
poderá ser: 
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por  
órgão público conveniado; 
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por 
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do 
Conselho Nacional de Justiça. 
156 Nesse sentido, MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 348. 
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2.4. CUSTAS PROCESSUAIS À LUZ DA REFORMA TRABALHISTA - ART. 844, § 2º 

E 3º DA CLT. 

 

Neste subcapítulo, analisaremos as mudanças provocadas pela reforma trabalhista no 

instituto das custas processuais, dando maior enfoque ao cerne desta monografia: o aumento 

de custos do processo, especialmente para os beneficiários da justiça gratuita.  

A reforma trabalhista não alterou os parâmetros de fixação das custas processuais 

trabalhistas, mantendo o padrão de 2% sobre o valor da condenação arbitrada pelo juiz, sobre 

o valor da causa ou do acordo, conforme o caso concreto.  

A principal alteração da reforma reside na exigência do recolhimento das custas 

processuais quando o reclamante não comparece na audiência inicial, ainda que seja 

beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência 

ocorreu por motivo legalmente justificável (§2º do art. 844 da CLT), sendo que este 

pagamento constitui condição para propositura de nova demanda (§3º do art. 844 da CLT). 

 

2.4.1. Conceito de custas ou taxas judiciárias. 

 

De acordo com Fredie Didier e Rafael Alexandria, custas judiciais ou taxas judiciárias 

são expressões sinônimas que designam o valor que se deve pagar ao Estado pela prestação do 

serviço judiciário.157 As custas têm natureza jurídica tributária, constituindo-se numa taxa158. 

 

2.4.2. Responsabilidade pelo pagamento das custas no processo do trabalho. 

 

No processo do trabalho, a responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais 

varia a depender se tratamos da fase de conhecimento, fase de execução ou da celebração de 

um acordo. 

 

2.4.2.1. Na fase de conhecimento. 

 

Na fase de conhecimento, o recolhimento caberá ao vencido, conforme estabelece o § 

1o do art. 789 da CLT159.  

                                                 
157 DIDIER, Fredie Jr. ALEXANDRIA, Rafael de Oliveira. Benefício da justiça gratuita: de acordo com novo CPC. 6ª ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. 
158 STF, ADI 3694, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, v.u., j. 20.09.2006, DJ 06.11.2006. 
159 Art. 789, §1º da CLT: As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as 
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Será considerada vencida a parte reclamante, se a reclamação trabalhista for julgada 

improcedente ou for extinta sem resolução do mérito, cabendo-lhe o pagamento integral das 

custas. 

Será considerada vencida a parte reclamada, se a reclamação trabalhista for julgada 

procedente ou procedente em parte, cabendo-lhe o pagamento integral das custas. 

Rodolfo Pamplona e Tercio Souza ensinam que, no caso de procedência em parte, não 

há sucumbência recíproca, sendo o empregador o responsável pelo pagamento das custas 

processuais, pois da análise do texto legal (art. 789, I da CLT160) verifica-se, expressamente, 

que a base de cálculo das custas é justamente o valor da condenação. Assim, se houve 

procedência da pretensão do trabalhador, ainda que parcial, houve condenação de apenas uma 

das partes, quem seja, do empregador161.  

Com o advento da reforma trabalhista, passou a caber honorários advocatícios pela 

mera sucumbência. Todavia, tal previsão não foi adotada com relação às custas processuais. 

Nesse ponto, Francisco Antônio de Oliveira entende que a previsão de sucumbência recíproca 

também deveria ser aplicada às custas processuais, justificando ser injusto o sistema atual, no 

qual, por exemplo, o reclamante pede 100, mas se ganhar 10, não paga custas sobre os 90 

sucumbidos, argumentando que consiste em “um meio artificioso que industrializa os pedidos 

iniciais em busca de uma revelia ou de um acordo maior”162. 

José Cairo Jr. defende que, como a CLT passou a prever a hipótese de honorários 

sucumbenciais parciais (art. 791-A, §3º da CLT), conclui-se automaticamente que seus efeitos 

estendem-se a todas as despesas processuais, inclusive custas163. 

Entendemos, data maxima venia, que perdura a disciplina anterior, isto é, havendo 

procedência em parte, as custas ficarão a cargo da parte reclamada, pois o art. 789, I, da CLT 

permanece determinando, expressamente, que a base de cálculo das custas é justamente o 

valor da condenação. Dessa forma, seguindo as lições dos professores Rodolfo Pamplona e 

Tercio Souza, se houve procedência da pretensão do trabalhador, ainda que parcial, houve 

condenação de apenas uma das partes: do empregador.  

                                                                                                                                                         
custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.     
160 Art. 789 da CLT: Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de 
competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 
trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de 
R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social, e serão calculadas: 
I – quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor. 
161 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. SOUZA, Tercio. Curso de direito processual do trabalho. 1. Ed. São Paulo: Marcial Pons, 
2013, p. 244. Vale ressaltar que este livro foi escrito antes da publicação da Lei n. 13.467/2017.  
162 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017. 
163 CAIRO JR. José. Curso de Direito Processual do Trabalho. 12ª ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 301.  
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Ademais, se o legislador quisesse mudar o regramento, o faria expressamente, como o 

fez com relação aos honorários advocatícios. Assim, pensamos que a omissão legislativa 

caracteriza verdadeiro silêncio eloquente.  

 

2.4.2.2. Na fase de execução. 

 

Na fase executiva, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais caberá 

sempre ao executado, nos termos do art. 789-A da CLT164. 

 

 

2.4.2.3. No acordo. 

 

No acordo, as custas processuais serão rateadas em partes iguais pelos litigantes, salvo 

se houver convenção em contrário no acordo, nos termos do § 3o do art. 789 da CLT165. 

 

2.4.3. Impacto da reforma: valor máximo das custas. 

 

Uma novidade da reforma reside na fixação de teto para o valor das custas 

processuais, qual seja, de 4 (quatro) vezes o valor máximo dos benefícios do Regime Geral da 

Previdência Social. Levando em conta que o teto previdenciário, atualmente, é R$ 5.645,80 

(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos),166 conclui-se que o valor 

máximo a ser pago a título de custas processuais é de R$ 22.583,20 (vinte dois mil quinhentos 

e oitenta e três reais e vinte centavos).   

Entendemos que esse montante é bastante razoável, principalmente levando em conta 

que as custas processuais servem para remunerar o erário pelos gastos com o processo. A 

Constituição Federal garante que os valores arrecadados com as custas devem ser revertidos 

para o custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça 167. Assim, acreditamos 

não ser crível que um processo custe mais de R$ 22.583,20 aos cofres públicos. 

Além disso, ao contrário das custas, sempre houve previsão de teto para depósito 

                                                 
164Art. 789-A da CLT: No processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao 
final. 
165  Art. 789, § 3o da CLT: Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas 
caberá em partes iguais aos litigantes.       
166 Conforme registra o site da Previdência Social: http://www.previdencia.gov.br/2018/01/beneficios-indice-de-reajuste-para-
segurados-que-recebem-acima-do-minimo-e-de-207-em-2018/ (Acesso em 02/02/2018). 
167 Art. 98, §2º da CF: As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades 
específicas da Justiça. 
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recursal. O TST, anualmente, no mês de julho, divulga uma tabela que prevê o teto do 

depósito recursal para cada recurso específico. Atualmente, por exemplo, o teto do depósito 

recursal para interpor recurso ordinário é de R$ 9.189,00 (nove mil, cento e oitenta e nove 

reais), recurso de revista é de R$ 18.378,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e oito reais) 168, 

entre outras espécies recursais. 

 Como ensina Homero Batista Mateus da Silva, quem deveria ser ilimitado, se fosse 

essa a questão, era justamente o depósito recursal (garantidor da execução futura e incerta) e 

não as custas processuais, pois estas não se destinam a garantia do juízo nem a exibir lastro 

financeiro do recorrente169.  

Manoel Antonio Teixeira Filho sempre defendeu a fixação de um teto para as custas, a 

fim de estabelecer uma “necessária simetria com o depósito recursal”, pois “não fazia sentido, 

diante de uma condenação de R$10.000.000,00, o réu depositar algo em torno de 

R$11.000,00, a título de depósito recursal, mas ter de pagar R$200.000,00 a título de custas, 

para a mesma finalidade (recorrer)”.170 

Desse modo, reputamos essa mudança bastante conveniente, pois privilegia o acesso à 

justiça, ao facilitar a interposição de recursos quando as condenações são milionárias. A 

doutrina majoritária vem se manifestando de maneira favorável a essa inovação legislativa171.  

Todavia, o problema que a reforma provocou no instituto das custas processuais diz 

respeito à exigência do pagamento das custas processuais pela ausência do reclamante na 

audiência inicial, ainda que o trabalhador seja beneficiário da justiça gratuita, salvo se 

comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente 

justificável, sendo este pagamento condição para propositura de nova demanda (§§ 2º e 3º do 

art. 844 da CLT). 

 

                                                 
168 Conforme se verifica no site do Tribunal Superior do Trabalho: http://www.tst.jus.br/valores-vigentes (Acesso em 
05/02/2018).  
169 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 
136.  
170 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. O processo do trabalho e a reforma trabalhista: as alterações introduzidas no 
processo do trabalho pela Lei n. 13.467. São Paulo: LTr, 2017, p. 73.  
171 Na mesma linha, Manoel Antonio Teixeira Filho, em O processo do trabalho e a reforma trabalhista: as alterações 
introduzidas no processo do trabalho pela Lei n. 13.467. São Paulo: LTr, 2017; Homero Batista Mateus da Silva, em SILVA, 
Homero Batista Mateus da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 136; 
Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado, em DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A 
reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017; Vólia Bomfim Cassar e 
Leonardo Dias Borges, em CASSAR. Vólia Bomfim. BORGES, Leonardo Dias. Comentários à reforma trabalhista. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017; dentre outros.  
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2.4.4. Maior impacto da reforma: ausência do reclamante na audiência inaugural gera a 

necessidade de pagamento das custas processuais para ajuizamento de nova demanda. 

 

Como explicado no subcapítulo 2.1, referente ao benefício da justiça gratuita no 

processo do trabalho, verificamos que o beneficiário da gratuidade judiciária tem isenção do 

pagamento das custas processuais. Nessa linha, Rodolfo Pamplona e Tercio Souza ensinam 

que o benefício da justiça gratuita exonera o devedor do pagamento das custas, dado o seu 

estado de miserabilidade172. 

Todavia, a reforma trabalhista passou a exigir o recolhimento das custas processuais 

quando o reclamante não comparece na audiência inicial, ainda que o trabalhador seja 

beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência 

ocorreu por motivo legalmente justificável (§2º do art. 844 da CLT), sendo que este 

pagamento constitui condição para propositura de nova demanda (§3º do art. 844 da CLT).  

Essa é, ao menos, a interpretação literal do texto normativo. Eis o maior impacto da 

reforma no instituto das custas processuais, por isso será analisado com maior profundidade. 

 

2.4.4.1. Comparação do tratamento anterior e posterior à reforma trabalhista. 

 

A reforma acrescentou os §§ 2º e 3º ao art. 844 da CLT, trazendo modificações 

significativas em comparação com o regramento anterior, conforme se verifica da tabela: 

                                                 
172 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. SOUZA, Tercio. Curso de direito processual do trabalho. 1. Ed. São Paulo: Marcial Pons, 
2013, p. 244. 

Regramento anterior à reforma Novo regramento à luz da reforma 

Os §§ 2º e 3º do art. 844 da CLT não existiam. 

 

Art. 844 – inalterado. 

(...) 

§ 2º: Na hipótese de ausência do 

reclamante, este será condenado ao pagamento 

das custas calculadas na forma do art. 789 desta 

Consolidação, ainda que beneficiário da justiça 

gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 

quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo 

legalmente justificável. 

§ 3º: O pagamento das custas a que se 
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Na justificativa do Projeto de Lei n. 6.787/2016, defendeu-se que o tratamento dado ao 

tema pela CLT, à época (antes da reforma), incentivava o descaso da parte reclamante com o 

processo, sabedora de que poderá ajuizar nova ação mesmo se arquivada. Esse descaso, 

contudo, gera ônus para o Estado, que movimenta a estrutura do Judiciário para a realização 

dos atos processuais, gera custas para a outra parte que comparece à audiência e caracteriza 

tratamento não isonômico entre as partes173. 

É fato que a ausência do reclamante na audiência inaugural, efetivamente, configura 

uma movimentação inútil da máquina judiciária e implica em possíveis prejuízos financeiros 

para a parte reclamada, principalmente com assessoria jurídica e deslocamento para o fórum 

trabalhista. 

Para reprimir as ausências injustificadas dos reclamantes na audiência inicial, o 

legislador reformista criou uma “solução”: condenar em custas a parte reclamante ausente (o 

que já ocorria mesmo antes da reforma trabalhista) e vincular a admissibilidade de nova 

demanda ao recolhimento destas custas174. 

Cabe aos juristas discutir sobre a constitucionalidade das aludidas previsões 

normativas. 

 

2.4.4.2. Entendimentos doutrinários. 

 

Vejamos alguns posicionamentos doutrinários acerca dos §§ 2º e 3º do art. 844 da CLT. 

Existem, inclusive, interpretações diametralmente opostas. 

Marlos Augusto Melek, autor que integrou a comissão de redação da reforma 

trabalhista, entende que, in verbis: 

 

 A ausência injustificada na audiência inicial era tratada pela CLT de 

forma desigual entre o reclamante e o reclamado, pois se faltasse o 

trabalhador o processo seria meramente arquivado, enquanto que se a 

                                                 
173 Para ter acesso à íntegra da Justificativa do Projeto de Lei n. 6.787/2016, visitar o site da Câmara dos Deputados: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076 (acesso em 15/01/2018). 
174 BRUXEL, Charles da Costa. A Reforma Trabalhista e a Justiça Gratuita: Soluções Interpretativas para Garantir o 
Acesso à Jurisdição Laboral após a Lei 13.467/2017. In: http://ostrabalhistas.com.br/reforma-trabalhista-e-justica-
gratuita-solucoes-interpretativas-para-garantir-o-acesso-jurisdicao-laboral-apos-lei-13-4672017/ (Acesso em 08/01/2018). 

refere o §2º é condição para a propositura de 

nova demanda. 
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empresa faltasse, seria julgada como revel, ou seja, significa acreditar em 

tudo o que foi escrito na petição inicial do autor, gerando normalmente 

grandes condenações175. 

 

Dessa forma, Marlos Augusto Melek defende ser razoável que o trabalhador, mesmo 

beneficiário da justiça gratuita, quando ausente injustificadamente à audiência inicial, tenha 

que pagar as custas do processo anterior para poder ingressar novamente com a ação176. Ele 

sustenta a interpretação literal do texto normativo. 

Charles da Costa Bruxel também sustenta que a condenação em custas da parte 

reclamante ausente e a vinculação da admissibilidade de nova demanda ao recolhimento das 

custas impostas no processo em que ocorreu a ausência injustificada obreira foram soluções 

bastante razoáveis criadas pelo legislador para reprimir as ausências injustificadas dos 

reclamantes177. 

Todavia, Charles da Costa Bruxel faz uma ressalva com relação aos beneficiários da 

justiça gratuita. Ele defende que o pagamento das custas processuais, como condição de 

admissibilidade de nova demanda, não se aplica aos beneficiários da justiça gratuita que 

estiverem em situação de hipossuficiência econômica quando do ajuizamento do novo 

processo, tendo a reforma trabalhista visado exigir tal recolhimento apenas das partes que 

possuam condições financeiras de arcar com tal encargo178. 

Nessa mesma linha de entendimento, Mauro Schiavi entende que, embora o 

dispositivo tenha intenção de moralizar o processo do trabalho e inibir extinções prematuras 

do processo, exigir o recolhimento das custas como condição de ingresso de nova ação, caso o 

autor seja beneficiário da justiça gratuita, viola o princípio constitucional de acesso à justiça 

(art. 5º, XXXV da CF)179. 

No mesmo sentido, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado entendem 

que os dois preceitos (§§ 2º e 3º do art. 844 da CLT) restringem o acesso à jurisdição aos 

trabalhadores do País. Eles pontuam que determinar o pagamento das custas pelo trabalhador 

                                                 
175 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 
2017. 
176 MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? Reforma Trabalhista 2017. Curitiba, Estudo Imediato Editora, 
2017. 
177 BRUXEL, Charles da Costa. A Reforma Trabalhista e a Justiça Gratuita: Soluções Interpretativas para Garantir o 
Acesso à Jurisdição Laboral após a Lei 13.467/2017. In: http://ostrabalhistas.com.br/reforma-trabalhista-e-justica-
gratuita-solucoes-interpretativas-para-garantir-o-acesso-jurisdicao-laboral-apos-lei-13-4672017/ (Acesso em 08/01/2018). 
178 BRUXEL, Charles da Costa. A Reforma Trabalhista e a Justiça Gratuita: Soluções Interpretativas para Garantir o 
Acesso à Jurisdição Laboral após a Lei 13.467/2017. In: http://ostrabalhistas.com.br/reforma-trabalhista-e-justica-
gratuita-solucoes-interpretativas-para-garantir-o-acesso-jurisdicao-laboral-apos-lei-13-4672017/ (Acesso em 08/01/2018). 
179 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho: aspectos processuais da Lei n. 13.467/2017. 1 ed. São 
Paulo: LTr Editora, 2017, p. 98.  
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faltoso à audiência inaugural relativa a processo em que figura como reclamante é, sem 

dúvida, um dispositivo válido, como regra geral. O que é inválido, pois manifestamente 

inconstitucional, é a extensão desse encargo para o beneficiário da justiça gratuita, pois este 

está protegido por um direito e garantia de natureza e autoridade constitucionais180. 

Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado ensinam, in verbis: 

 

O grave no preceito introduzido na CLT consiste na apenação do 

beneficiário da justiça gratuita. Essa medida desponta manifestamente 

agressora da Constituição da República, por ferir o art. 5º, LXXIV, da CF, 

que assegura “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Conforme se sabe, não pode a Lei acanhar ou 

excluir direito e garantia fundamentais assegurados enfaticamente pela 

Constituição.181 

 

Com relação ao §2º do art. 844 da CLT, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves 

Delgado concluem que a interpretação lógico-racional, sistemática e teleológica do 

dispositivo conduz à conclusão de que o dispositivo atinge todos os reclamantes 

injustificadamente faltosos à audiência inaugural, salvo aqueles que o Poder Judiciário 

declarar serem beneficiários da justiça gratuita182. 

Com relação ao §3º do art. 844 da CLT, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves 

Delgado concluem que afronta também o princípio constitucional do amplo acesso à 

jurisdição, imantado pelo art. 5º, XXXV, da CF/88. Isso porque condicionar o acesso à 

jurisdição ao pagamento de valores monetários ao Estado, relativamente a pessoas humanas 

beneficiadas pela justiça gratuita (portanto, pessoas humanas pobres, no sentido da ordem 

jurídica), é negar o amplo acesso à jurisdição a um largo segmento de seres humanos pobres 

do país183. 

Na mesma direção, Francisco Antônio de Oliveira defende que essa previsão 

normativa é burocratizante, utilizando argumentos práticos, tais como a perda de tempo e de 

dinheiro da União para efetuar a citação do reclamante e iniciar a execução de valores 

                                                 
180 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 345. 
181 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 345. 
182 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 346. 
183 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 346.  



71 
 

ínfimos184.  

Sustenta Francisco Antônio de Oliveira, in verbis: 

 

Exigir do trabalhador que venha justificar o porquê do seu não 

comparecimento à audiência é perda de tempo e de dinheiro. Imagine-se o 

reclamante nada comprovando em 15 (quinze) dias e a Vara despendendo 

tempo com oficial de justiça para efetuar a citação para iniciar a execução 

aparelhada para cobrar valores ínfimos. Tudo isso se resolve com bom 

senso, sem perda de tempo e de dinheiro, por despacho do juiz isentando o 

hipossuficiente das custas185. 

 

Francisco Antônio de Oliveira defende que esse parágrafo demonstra claramente o 

pouco apreço do legislador reformista e sua falta de compreensão para com o hipossuficiente. 

Sustenta que se o trabalhador for beneficiário da justiça gratuita, o juiz deve isentá-lo das 

custas, argumentando que “o juiz/Estado tem por objetivo resolver os problemas que lhes são 

apresentados e não o de complicar ou perseguir o trabalhador”186.  

Na sua visão, “basta a palavra do trabalhador para que o juiz defira a isenção do 

pagamento de custas, de acordo com o § 3º do art. 99 do CPC, que preceitua que a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira”.187 

Manoel Antonio Teixeira Filho entende que as normas dos §2º e 3º do art. 844 da CLT 

são inconstitucionais, por vedarem o exercício do direito de ação, assegurado pelo art. 5º, 

XXXV da Constituição Federal. O autor defende que não há razão factual ou jurídica para 

obstar-se o exercício do direito constitucional de alguém invocar a prestação da tutela 

jurisdicional do Estado, seja no caso de direito colocado em estado de periclitância, seja no de 

o direito já haver sido violado, pelo simples fato de não haver pagado as custas atinentes ao 

processo anterior, extinto sem resolução do mérito188. 

Afirma Manoel Antonio Teixeira Filho, in verbis: 

 

                                                 
184 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017. 
185 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017. 
186 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017. 
187 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Reforma Trabalhista: comentários à Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017. 1ª edição. 
São Paulo: LTr, 2017. 
188 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. O processo do trabalho e a reforma trabalhista: as alterações introduzidas no 
processo do trabalho pela Lei n. 13.467. São Paulo: LTr, 2017. 
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Chega a causar indignação às consciências mais lúcidas o fato de o 

legislador ordinário haver colocado o interesse da União (recebimento das 

custas) acima da garantia constitucional, assegurada aos indivíduos e às 

coletividades, de invocarem a tutela jurisdicional do Estado. É ousadia 

demais, é bom senso de menos189.  

 

O autor arremata afirmando ficar a regra ainda mais comprometida sob a perspectiva 

da Constituição Federal quando se tem em conta que o autor da ação, na maioria das 

situações, é um trabalhador recebendo o benefício da justiça gratuita, mas mesmo assim o art. 

844 da CLT não o dispensa do “sagrado” pagamento das custas processuais, exceto se 

comprovar que a ausência derivou de motivo “legalmente justificável”190. 

Assim, verifica-se que Manoel Antonio Teixeira Filho reputa inconstitucional a 

condenação das custas e a vinculação da admissibilidade de nova demanda ao recolhimento 

delas para quaisquer reclamantes, seja beneficiário da justiça gratuita ou não.  

Reputamos constitucional que a parte ausente injustificadamente à audiência do art. 

844 da CLT, seja responsabilizada pelas custas processuais decorrentes de sua sucumbência, 

sendo este pagamento condição para ajuizamento de nova demanda, haja vista a necessidade 

de desestimular a litigância descompromissada. Lembrando, ainda, que o CPC estabelece 

tratamento semelhante, vide o §2º do art. 486 do CPC191. 

A incoerência sistemática do regramento diz respeito apenas ao beneficiário da justiça 

gratuita. É preciso, mais uma vez, que os §§2º e 3º do art. 844 da CLT sejam interpretados 

conjuntamente com os §§2º e 3º do art. 98 do CPC.   

O beneficiário pode, efetivamente, ser responsabilizado pelo pagamento das custas, 

em consonância com o §2º do art. 98 do CPC, mas desde que a exigibilidade do pagamento 

fique suspensa enquanto permanecer a insuficiência financeira, nos termos do §3º do art. 98 

do CPC. Como consequência lógica, enquanto persistir a insuficiência econômica, não se não 

se pode executar a despesa processual, muito menos se pode vincular a propositura de nova 

demanda ao recolhimento das referidas custas192. 

                                                 
189 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. O processo do trabalho e a reforma trabalhista: as alterações introduzidas no 
processo do trabalho pela Lei n. 13.467. São Paulo: LTr, 2017. 
190 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. O processo do trabalho e a reforma trabalhista: as alterações introduzidas no 
processo do trabalho pela Lei n. 13.467. São Paulo: LTr, 2017. 
191 Art. 486, § 2º do CPC: A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das 
custas e dos honorários de advogado.  
192 Adiante, no tópico 2.4.4.6., será estudada a disciplina ofertada pelo Código de Processo Civil de 2015, inclusive propondo 
que seja adotada a compatibilização do regramento da CLT com o do CPC, a partir do diálogo das fontes, para que seja 
atribuída interpretação constitucional ao dispositivo em análise.  
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2.4.4.3. Posicionamento adotado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual 

do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho - ANAMATRA. 

 

É lógico que os entendimentos aprovados na 2ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho – ANAMATRA, podem não espelhar o pensamento unânime dentro da magistratura 

trabalhista, mas ao menos reflete a interpretação de parcela significativa dos seus membros. 

Ademais, o enunciado transcrito não tem efeito vinculante, razão pela qual os juízes não são 

obrigados a aplicá-los. 

O Enunciado nº 103, aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do 

Trabalho, a seguir transcrito, sustenta a tese de inconstitucionalidade da exigência de 

cobrança de custas de processo arquivado como pressuposto de novo ajuizamento: 

 

Enunciado 103  

Acesso à justiça. Art. 844, § 2º e § 3º, da CLT. Inconstitucionalidade.  

Viola o princípio de acesso à justiça a exigência de cobrança de custas de 

processo arquivado como pressuposto de novo ajuizamento. O princípio do 

acesso à justiça é uma das razões da própria existência da justiça do 

trabalho, o que impede a aplicação dessas regras, inclusive sob pena de 

esvaziar o conceito de gratuidade da justiça193. 

 

Portanto, parcela significa da magistratura laboral entende pela inconstitucionalidade 

da exigência de cobrança de custas de processo arquivado como pressuposto de novo 

ajuizamento, sob o fundamento de violação do princípio de acesso à justiça. 

 

2.4.4.4. Posicionamento do Ministério Público do Trabalho – MPT. 

 

O Ministério Público do Trabalho editou 8 (oito) notas técnicas tratando sobre a 

reforma trabalhista, sendo que 3 (três) delas versam sobre o pagamento das custas processuais 

                                                 
193 Para conferir a ementa e o inteiro teor da tese, visitar o site da ANAMATRA. Link: 
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados-vis2.asp?ComissaoSel=7 Acesso em 14/02/2018. 
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pelo reclamante ausente na audiência inaugural, mesmo ostentando a qualidade de 

beneficiário da justiça gratuita. 

A nota técnica nº 05, de 17 de abril de 2017194, bem como a nota técnica nº 07, de 09 

de maio de 2017195, ambas editadas pela Secretaria de Relações Institucionais do Ministério 

Público do Trabalho (MPT) dispõem que: 

 

Há diversas proposições que dificultam e encarecem a tutela jurisdicional ao 

trabalhador, dificultando-lhe o acesso à Justiça. Como exemplo, apontamos 

as modificações que se pretende introduzir no artigo 844 da CLT, 

condicionando o ajuizamento de nova ação pelo empregado que tenha 

faltado à audiência ao prévio pagamento das custas do processo arquivado, 

ainda que seja beneficiário de justiça gratuita. 

Tais regras se mostram desproporcionais e excessivamente rigorosas com 

trabalhadores humildes e que muitas vezes enfrentam todas as dificuldades 

de transporte para chegar ao fórum, notadamente os que residem em áreas 

rurais, na periferia das grandes cidades ou que precisam se deslocar para 

outro Município onde fica a Justiça do Trabalho e mesmo chegando ao 

endereço precisam localizar a sala de audiências. 

Com efeito, se o trabalhador perder a audiência, dificilmente terá condições 

financeiras de pagar as custas previamente ao ajuizamento de nova ação, 

resultando inviabilizado seu acesso à justiça. 

 

No mesmo sentido, a nota técnica nº 08, de 26 de junho de 2017196, editada pela 

Secretaria de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho (MPT) estabelece 

que: 

 

                                                 
194 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 05, visitar o link no site do MPT: 
file:///C:/Users/JAIROS~1/AppData/Local/Temp/notatecnica_76-2017.pdf Acesso em 18/02/2018.  
195 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 07, visitar o link no site do MPT: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/6e18cf0c-941b-437e-8557-
f7554daae5b4/notatecnica07.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lNvhrzL Acesso em 18/02/2018. 
196 Para ter acesso ao inteiro teor da referida nota técnica n. 08, visitar o link no site do MPT: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/57252083-c735-480a-a96c-
2bc076fd28e7/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+08.2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lSqbp9q Acesso em 18/02/2018. 
(acesso em 15/01/2018).  
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Também inconstitucionais são as normas dos §2º e 3º do art. 844, previstas 

no projeto de lei, que imputam ao trabalhador o pagamento de custas 

processuais, ainda quando beneficiário de justiça gratuita: 

Ao penalizar o trabalhador demandante, ausente à audiência, com o 

pagamento de custas processuais, mesmo quando beneficiário de justiça 

gratuita, a norma do art. 844, § 2º, viola direito fundamental à gratuidade 

judiciária aos que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento 

das despesas do processo, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição. 

Tais disposições devem ser excluídas, portanto, da proposição, porque 

viciadas de irremediável inconstitucionalidade. 

 

Eis o posicionamento institucional do MPT, que pode não espelhar o pensamento de 

todos os Procuradores do Trabalho individualmente considerados, mas expressa o 

entendimento da instituição.  

 

2.4.4.5. ADI Nº 5766 movida pelo Procurador Geral da República contra art. 844, 

§2º da CLT, alterado pela reforma trabalhista. 

 

O então Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, propôs ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar, autuada sob o n. 5.766. Segue 

reprodução, abaixo, dos exatos termos do pedido de tutela de urgência, recortados da petição 

inicial da ADI: 

 

Requer que, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, esse 

Supremo Tribunal conceda, com a brevidade possível, em decisão 

monocrática e sem intimação dos interessados, a ser oportunamente 

submetida a referendo do Plenário, medida cautelar para suspender a 

eficácia das seguintes normas, inseridas pela Lei 13.467/2017: 

(...) 

c) da expressão “ainda que beneficiário da justiça gratuita” no §2º do art. 

844 da CLT. 

 

Nela, argumenta-se que o acesso à justiça é direito humano com previsão no direito 

internacional dos direitos humanos e na Constituição Federal brasileira e que a previsão de 
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pagamento de custas processuais, por beneficiários da justiça gratuita, ofende o acesso à 

Justiça do Trabalho, especialmente pelo fato de a garantia de gratuidade judiciária ao 

trabalhador pobre ser inerente ao mínimo existencial. 

A esses fundamentos, acrescenta a evidente violação do princípio da isonomia e à 

constatação de que o acesso à jurisdição trabalhista é uma garantia institucional, além da 

evidência da violação da proporcionalidade e proibição de excesso, do vício de finalidade e do 

abuso legislativo.  

A referida ADI tem por finalidade, dentre outras, a declaração de inconstitucionalidade 

da possibilidade de o reclamante, beneficiário da justiça gratuita, ter de pagar custas 

processuais na hipótese de sua ausência na audiência inicial. Nessa ADI, foi sorteado como 

relator o Ministro Roberto Barroso, porém ele ainda não se manifestou sobre o pedido 

cautelar.  

Por ora, o pedido cautelar encontra-se pendente de apreciação. 

 

2.4.4.6. Proposta: utilizar a disciplina do Código de Processo Civil de 2015. 

 

Reputamos constitucional a cobrança de custas de processo arquivado, pela ausência 

do reclamante na audiência inaugural, como pressuposto de ajuizamento de nova demanda, 

haja vista a necessidade de desestimular a litigância descompromissada. Vale lembrar que a 

regência processual civil estabelece tratamento semelhante, nos termos do §2º do art. 486 do 

CPC197. 

A incoerência sistemática do regramento diz respeito apenas ao beneficiário da justiça 

gratuita. Uma interpretação literal do art. 844, §§2º e 3º, da CLT leva a crer que, mesmo 

permanecendo a situação de hipossuficiência econômica, continua sendo exigível o 

pagamento das custas processuais ao reclamante que se ausentou injustificadamente à 

audiência inicial, inclusive como condição para propositura de nova demanda. 

Dessa forma, caso o STF não determine a inconstitucionalidade da expressão “ainda 

que beneficiário da justiça gratuita” no §2º do art. 844 da CLT, conforme requerido pelo 

PGR, uma possível solução dogmática para equacionar o problema é a aplicação, por 

analogia, do Diploma Processual Civil.  

Como explicado no tópico reservado ao estudo do benefício da justiça gratuita no 

                                                 
197 Art. 486 do CPC.  O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. 
§2º do art. 486 do CPC: A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas 
e dos honorários de advogado.  
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âmbito cível, é necessário traçar a distinção entre responsabilidade e exigibilidade do 

pagamento de determinada obrigação pelo beneficiário.  

Fredie Didier e Rafael Alexandria de Oliveira ensinam que a gratuidade atua apenas 

no âmbito da responsabilidade provisória pelo custeio do processo, é dizer, dispensa o 

adiantamento das despesas processuais, mas não afasta a responsabilidade definitiva, razão 

pela qual, se o beneficiário for vencido, deve responder pelos deveres decorrentes da 

sucumbência198. Embora já fosse assim desde a Lei n. 1.060/1950 (art. 12), o CPC tem o 

mérito de afastar qualquer tipo de dúvida, ao prever expressamente no seu §2º do art. 98199. 

No entanto, a satisfação do direito aos valores decorrentes da sucumbência fica sujeita 

à demonstração de que o beneficiário já não é mais carente de recursos, como prevê o §3º do 

art. 98 do CPC. Assim, precisa o credor provar que a situação de insuficiência de recursos que 

motivara o deferimento já não mais existe200. 

Como se consolidou a ideia, no processo do trabalho, de que o benefício da justiça 

gratuita consistia na possibilidade de a parte postular em juízo sem ter de arcar com as 

despesas do processo201, essa analogia com o CPC não era utilizada. Agora, torna-se 

imperativa. 

É preciso, mais uma vez, que os §§2º e 3º do art. 844 da CLT sejam interpretados 

conjuntamente com os §§2º e 3º do art. 98 do CPC, uma vez que mais favorável ao 

beneficiário da justiça gratuita e, ainda, com base no postulado da integridade (art. 926 do 

CPC202), que impõe ao intérprete e aplicador o dever de promover um permanente diálogo 

entre as fontes203 do direito processual.  

Nesse sentido, o Enunciado nº 3, aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho – ANAMATRA, a seguir transcrito, defendendo que a teoria do diálogo das fontes é 

aplicável à interpretação da nova legislação trabalhista: 

 

Enunciado nº 3.  

                                                 
198 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99-100. 
199 Art. 98, § 2o do CPC: A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais 
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 
200 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita: de acordo com novo CPC. 6. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99-100. 
201 MIESSA, Elisson. Processo do Trabalho. 15. Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 356. 
202 Art. 926 do CPC: Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
203 A teoria do diálogo das fontes foi desenvolvida por Erik Jayme, na Alemanha, e Claúdia Lima Marques, no Brasil, e 
consiste no fato de as normas jurídicas não se excluírem, por pertencerem a ramos jurídicos distintos, mas se 
complementarem.  
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FONTES DO DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO 

TRABALHO NA LEI N. 13.467/2017. 

A teoria do diálogo das fontes é aplicável à interpretação da nova legislação 

trabalhista. 

 

O tratamento legislativo trabalhista mais prejudicial não encontra qualquer 

fundamento fático ou jurídico. Discrimina para prejudicar quem mereceria uma discriminação 

para minimizar a vulnerabilidade. A norma, portanto, viola o princípio da igualdade na lei. 

Diante do exposto, o beneficiário pode, efetivamente, ser responsabilizado pelo 

pagamento das custas, em consonância com o §2º do art. 98 do CPC, mas desde que a 

exigibilidade do pagamento fique suspensa enquanto permanecer a insuficiência financeira, 

nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Como consequência lógica, enquanto persistir a 

insuficiência econômica, não se pode executar a despesa processual, muito menos se pode 

vincular a propositura de nova demanda ao recolhimento das referidas custas. 

A interpretação literal do §§2º e 3º do art. 844 da CLT é inconstitucional, pois não se 

pode executar uma despesa processual de alguém que, reconhecidamente, não ostenta 

condições de arcar com os custos decorrentes do processo, bem como não se pode vincular a 

propositura de nova demanda ao recolhimento das referidas custas, sob pena de se negar o 

caráter “integral” da assistência judiciária assegurada constitucionalmente (art. 5º, LXXIV, 

CF) e se restringir o acesso à justiça dos hipossuficientes (art. 5º, XXXV, CF)204. 

Defendemos assim por acreditar ser a interpretação mais racional do sistema, pois, ao 

mesmo tempo, confere responsabilidade ao reclamante faltoso na audiência inaugural, mas a 

torna inexigível como condição para propositura de nova demanda caso perdure a condição de 

insuficiência econômica.  

Ademais, vale frisar que esse entendimento não caracteriza uma “liberação” para o 

reclamante, beneficiário da justiça gratuita, faltar à audiência inicial sem nenhuma 

consequência, pois existem outras formas de combate à ausência injustificada do reclamante, 

que se aplicam, inclusive, ao beneficiário da justiça gratuita. O ordenamento jurídico 

trabalhista combate a ausência injustificada do reclamante na audiência inaugural, inclusive 

do beneficiário, de outras duas maneiras.  

                                                 
204 No mesmo sentido, BRUXEL, Charles da Costa. A Reforma Trabalhista e a Justiça Gratuita: Soluções Interpretativas 
para Garantir o Acesso à Jurisdição Laboral após a Lei 13.467/2017. In: http://ostrabalhistas.com.br/reforma-trabalhista-
e-justica-gratuita-solucoes-interpretativas-para-garantir-o-acesso-jurisdicao-laboral-apos-lei-13-4672017/ (Acesso em 
08/01/2018). 
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A primeira delas é a pena de perempção, que já existia antes da reforma trabalhista, 

nos arts. 731 e 732 da CLT. A perempção é a perda do direito de reclamar perante a Justiça do 

Trabalho pelo prazo de seis meses, em duas situações: 1) quando o reclamante apresenta 

reclamação verbal ao distribuidor, porém não se apresenta, no prazo de 5 (cinco) dias, ao 

juízo para reduzi-la a termo, nos termos do art. 731 da CLT205; 2) quando o reclamante, por 2 

(duas) vezes seguidas, der causa ao arquivamento pelo não comparecimento à audiência 

inaugural, conforme estabelece o art. 732 da CLT206. Trata-se de verdadeira sanção que é 

imposta ao reclamante negligente. A aplicação da perempção, naturalmente, pode levar o 

reclamante à incorrer na prescrição, o que, logicamente, já caracteriza uma pena suficiente. 

A segunda delas é a responsabilidade por dano processual. A reforma incorporou os 

artigos 793-A, 793-B e 793-C para a CLT, os quais estabelecem sanção legal específica para 

coibir eventual abuso processual cometido pelas partes, inclusive pelo reclamante, qual seja a 

multa pela litigância de má-fé, a qual exige, como é da natureza da imposição de punições 

estatais, o dever judicial de fundamentação qualificada207.  

 

2.4.5. Outro aspecto interessante a ser analisado: quais são os motivos legalmente 

justificáveis para a ausência do reclamante? 

 

O § 3º do art. 844 da CLT refere que o reclamante não precisará pagar a multa, pela 

ausência na audiência inaugural, caso consiga comprovar, no prazo de quinze dias, que a 

ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 

Diante da falta de definição de “motivo legalmente justificável” na lei processual, 

Homero Mateus Batista da Silva208 sugere o uso dos critérios de abono de faltas dos 

trabalhadores nos contratos de trabalho, representados precipuamente pela lista do art. 473 da 

CLT (enfermidades, nojo, gala etc.)209. 

                                                 
205 Art. 731 da CLT: Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo 
estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo 
prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. 
206 Artigo 732 da CLT: Art. 732 - Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, 
der causa ao arquivamento de que trata o art. 844. 
207 DOMINGUES, Gustavo Magalhães de Paula Gonçalves. MORENO, Jonas Ratier. A desnaturação do sistema de 
gratuidade judiciária trabalhista: inconstitucionalidades e inconvencionalidades da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. In: 
COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 606.  
208 SILVA, Homero Mateus Batista da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 
136.  
209 Art. 473 da CLT - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:                  
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, 
declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica;               
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;                        
III - por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana;                         
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Homero Mateus Batista da Silva defende que o rol do art. 473 é meramente 

exemplificativo e deve ser complementado por diversas ausências espalhadas pela legislação, 

como convocação para o tribunal do júri, faltas decorrentes da legislação eleitoral, militar 

etc.210. 

Na mesma linha, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado também 

defendem que outros motivos razoáveis podem, obviamente, ser considerados pelo juiz do 

trabalho211. 

Entendemos, neste particular, que essa é a melhor solução para a lacuna jurídica, 

justamente para evitar que cada juiz decida de uma forma, o que geraria um cenário de 

profunda insegurança jurídica nos próximos anos. 

                                                                                                                                                         
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada; 
V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.                          
VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 
4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).                     
VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de 
ensino superior.                         
VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo;                 
IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de 
reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro;                           
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua 
esposa ou companheira;                       
XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.   
210 SILVA, Homero Mateus Batista da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 
136. 
211 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei 
13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 345. 
 



81 
 

3. CONCLUSÃO.  

 

Diante de tudo que foi exposto, é possível apresentar as seguintes conclusões, sem 

prejuízo de demais ilações já expostas ao longo do texto: 

 

a) Uma interpretação literal dos arts. 790, 790-B, 791-A e 844 da CLT, modificados 

pela reforma trabalhista, leva a crer que houve restrição da própria abrangência do 

enquadramento do beneficiário da gratuidade judiciária, bem como das prerrogativas 

conferidas aos beneficiários. 

b) Todavia, é necessário “importar” o raciocínio já consolidado no processo civil, 

vigente desde a Lei n. 1.060/1950, para conferir a adequada interpretação às inovações 

legislativas. 

c) O benefício da justiça gratuita, no processo do trabalho, é encarado historicamente 

como isenção do pagamento das despesas processuais. Sucede que a reforma também reduziu 

a extensão dos benefícios da justiça gratuita no campo laboral, o que impõe aos estudiosos a 

necessidade de repensar o instituto.  

d) É razoável defender que, com o advento da reforma, o benefício da justiça gratuita 

não mais representa isenção do pagamento de custas, honorários advocatícios e periciais, mas, 

sim, desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica. É o 

raciocínio consolidado no processo civil desde a Lei n. 1.060/1950. 

e) Em outras palavras, a partir da reforma, a concessão do benefício da justiça gratuita 

passa a atuar na modalidade dos custos provisórios do processo, dispensando o sujeito da 

antecipação das despesas, mas não o imuniza da condenação ao final, após o trânsito em 

julgado, quando vencido. 

f) Assim, nada impede que o beneficiário, no processo do trabalho, seja 

responsabilizado pelo pagamento de despesas processuais. Todavia, o beneficiário não pode 

ser obrigado a pagá-los com sacrifício do sustento próprio ou da família. Assim, a condenação 

pode ocorrer, mas a exigibilidade das obrigações deverá ficar suspensa. Portanto, não se pode 

admitir, como a Lei 13.467/2017 pretende, a exigibilidade imediata das obrigações de pagar 

despesas processuais independentemente da cessação da situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade.  

g) O §4º do art. 790 passou a prescrever a necessidade de comprovação do estado de 

insuficiência econômica. Sua interpretação literal é insustentável, pois faria com que o 

trabalhador, caso litigasse no âmbito cível, tivesse um tratamento mais favorável do que 
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litigando no âmbito trabalhista, como trabalhador. Essa situação afasta a interpretação literal 

do §4º do art. 790 da CLT e impõe o diálogo da CLT com o §3º do art. 99 do CPC, que prevê 

que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural tem presunção de 

veracidade.  

h) Com relação aos honorários advocatícios em razão da mera sucumbência, sua 

inclusão no processo do trabalho é benéfica, pois todos os atores processuais ganham. O 

empregado, pois com processos mais “enxutos”, a prestação jurisdicional tende a ser mais 

célere e rápida ao trabalhador. Além disso, haverá um estímulo ao pagamento das verbas 

rescisórias fora da justiça, evitando as conhecidas “lides simuladas” e haverá maior estímulo a 

conciliação. 

i) O empregador, pois sofrerá menos com o abuso obreiro de formular inúmeros 

pedidos sem fundamento, lides abusivas e aventuras jurídicas. Ganha a advocacia trabalhista, 

que passará a receber honorários quando obtiver êxito nas demandas. Os próprios juízes do 

trabalho ganham, pois os reclamantes evitarão lides temerárias com infinitos pedidos e os 

juízes verão trabalhos mais cuidadosos. 

j) É necessário realizar a compatibilização entre a norma do §4º do art. 791-A da CLT 

com as normas dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC, de maneira que, caso vencido, haverá 

responsabilidade do beneficiário de pagar os honorários ao advogado da parte vencedora, 

porém tal responsabilidade deve ficar suspensa, somente podendo o credor executar os 

honorários se, nos 2 (dois) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou 

a obrigação de pagar, demonstrar que houve mudança no quadro econômico do beneficiário, 

extinguindo-se, passado esse prazo (dois anos), a responsabilidade do beneficiário pelos 

honorários advocatícios sucumbenciais (art. 98, §3º, da CLT). 

k) Como consequência lógica, se a exigibilidade da obrigação está suspensa, não é 

possível realizar o desconto dos créditos obtidos em juízo pelo beneficiário, ainda que em 

outro processo, para pagar os honorários advocatícios, caso permaneça a situação de 

vulnerabilidade financeira.  

l) Com relação aos honorários periciais, também é preciso realizar a compatibilização 

entre a norma do caput e §4º do art. 790-B da CLT com as normas dos §§2º e 3º do art. 98 do 

CPC. O beneficiário da justiça gratuita pode, caso sucumbente no pedido objeto da perícia, ser 

responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais, em consonância com o §2º do art. 

98 do CPC, mas a exigibilidade do pagamento fica suspensa, somente podendo ser executada 

nos 5 (cinco) anos subsequentes se o credor conseguir demonstrar que não mais existe a 

condição de insuficiência econômica que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do 
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§3º do art. 98 do CPC.  

m) Como consequência lógica, esse entendimento afasta a interpretação literal do §4º 

do art. 790-B da CLT, impossibilitando o “desconto” de valores obtidos em juízo pelo 

beneficiário para pagar honorários periciais enquanto persistir a insuficiência financeira. 

n) Como o perito exerce um trabalho, ele merece ser remunerado por isso, não 

podendo ficar à mercê de eventual melhora da condição econômica do beneficiário para 

receber sua retribuição pecuniária. Por isso, propomos a aplicação supletiva ao processo do 

trabalho do art. 95, §3º do CPC, que prevê que, quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário, a perícia poderá ser: 1) custeada com recursos alocados no 

orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado; 2) paga com recursos alocados no orçamento da União, no caso de ser realizada 

por particular212. 

o) O enunciado 457 da Súmula do TST também deve ser enfrentado à luz do art. 98, 

§3º do CPC, de maneira que a União pagará os honorários do perito quando a parte 

sucumbente no objeto da perícia for beneficiária, mas poderá cobrar esses valores do 

beneficiário (que é, efetivamente, quem tem responsabilidade), se demonstrar, no prazo de 5 

(cinco) anos, que cessou o cenário de insuficiência econômica do beneficiário. Passado esse 

prazo, extinguir-se-á tais obrigações do beneficiário. 

p) Com relação ao pagamento de custas processuais, também é necessário, mais uma 

vez, que os §§2º e 3º do art. 844 da CLT sejam interpretados conjuntamente com os §§2º e 3º 

do art. 98 do CPC.   

q) O beneficiário ausente injustificadamente à audiência do art. 844 da CLT pode, 

efetivamente, ser responsabilizado pelo pagamento das custas, em consonância com o §2º do 

art. 98 do CPC, mas desde que a exigibilidade do pagamento fique suspensa enquanto 

permanecer a insuficiência financeira, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.  

r) Como consequência lógica, enquanto persistir a insuficiência econômica, não se 

pode executar a despesa processual, muito menos se pode vincular a propositura de nova 

demanda ao recolhimento das referidas custas. 

 

                                                 
212 Art. 95, § 3o do CPC: Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 
poderá ser: 
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por  
órgão público conveniado; 
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por 
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do 
Conselho Nacional de Justiça. 
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s) Ademais, vale frisar que o reclamante, quando beneficiário, não tem uma 

“liberação” de faltar à audiência inicial sem nenhuma consequência, pois o ordenamento 

jurídico prevê 2 (duas) outras formas de combate à ausência injustificada . 

t) A primeira delas é a pena de perempção, isto é, a perda do direito de reclamar 

perante a Justiça do Trabalho pelo prazo de seis meses, se: a) o reclamante apresenta 

reclamação verbal ao distribuidor, porém não se apresenta, no prazo de 5 (cinco) dias, ao juízo 

para reduzi-la a termo, nos termos do art. 731 da CLT213; b) o reclamante, por 2 (duas) vezes 

seguidas, der causa ao arquivamento pelo não comparecimento à audiência inaugural, 

conforme estabelece o art. 732 da CLT214. A segunda é a responsabilidade por dano 

processual, que estabelece sanção legal específica para coibir eventual abuso processual 

cometido pelas partes215. 

                                                 
213 Art. 731 da CLT: Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo 
estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo 
prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. 
214 Artigo 732 da CLT: Art. 732 - Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, 
der causa ao arquivamento de que trata o art. 844. 
215 DOMINGUES, Gustavo Magalhães de Paula Gonçalves. MORENO, Jonas Ratier. A desnaturação do sistema de 
gratuidade judiciária trabalhista: inconstitucionalidades e inconvencionalidades da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. In: 
COSTA, Ângelo Fabiano Farias da. MONTEIRO, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira. BELTRAMELLI NETO, Silvio. 
Reforma trabalhista na visão de Procuradores do Trabalho. v. 1, n. 1. Editora Juspodivm. 2018, p. 606.  
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