
 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris.                                                                           www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a1

 

 

Curso/Disciplina: Direito Processual Objetivo do Trabalho 

Aula: Custas e Despesas Processuais no Processo do Trabalho 

Professor (a): Leandro Antunes 

Monitor (a): Rafael Cardoso Martins 

 

03  

 

Peculiaridades Aplicáveis ao Processo do Trabalho 

 

1. Jus Postulandi (Direito de Postular): 

 

Assunto previamente abordado. 

 

2. Recolhimento de Custas 

 

Custas Judiciais 

Art. 789 da CLT e Súmula 245 do TST. 

No processo civil, é comum pensar que, quando do movimento da máquina judiciária, 

além da petição inicial há o recolhimento de custas (salvo os casos de gratuidade de justiça). 

No processo do trabalho, as custas são recolhidas ao final, pela parte sucumbente (2% 

sobre o valor da condenação, em caso do reclamado perder a causa; ou 2% sobre o valor da causa se 

o reclamante perder a ação). 

Se o pedido for parcialmente procedente, também o reclamado pagará as custas. 

Obs.: a pessoa jurídica também pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, desde que 

comprove seu estado de miserabilidade. Do mesmo modo, o empregador doméstico quando estiver 

na posição de “reclamado”. 

Nas hipóteses de acordo, há rateio da condenação. Cada parte deverá pagar 1% do valor 

da causa. 

Por fim, se houver o arquivamento, quando o reclamante deixa de comparecer à 

audiência, mas houve comparecimento do reclamado, o reclamante paga as custas (2% sobre o valor 

da causa). 

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, 

nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas 



 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris.                                                                           www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a2

 

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 serão calculadas: 

 

Súmula nº 245 do TST 

DEPÓSITO RECURSAL. PRAZO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003 

O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao 

recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. 

 

 

Nas hipóteses em que há recurso, o valor da condenação deve ser pago imediatamente 

(§1° do art. 789 da CLT). 

Art. 789, § 1o As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em 

julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o 

recolhimento dentro do prazo recursal.  

 

Despesas Processuais no Meio da Ação 

Essas são despesas que surgem no meio do processo, tais como gastos com perícia. 

Em caso de perícia (art. 790-B da CLT), quem perde no objeto da perícia é quem vai pagar 

as custas com o perito, mesmo que a parte vença a demanda. Ex.: reclamante ganhou todos os seus 

pedidos, como horas extras, FGST, etc., mas sucumbiu quanto ao adicional de insalubridade, a qual 

não foi identificada pelo perito; o reclamante deverá arcar com os gastos do perito, pois perdeu na 

perícia (não houve constatação da insalubridade). Se houver a constatação da insalubridade, quem 

paga a perícia é o reclamado. 

 Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária 

de justiça gratuita. 

 

Obs.: e quando o reclamante sucumbe na perícia e é beneficiário da justiça gratuita? 

Nestes casos, o responsável pelo pagamento dos honorários periciais é a União (Súmula 457 do TST). 

O mesmo é válido se o reclamado for sucumbente na perícia e tiver o benefício da gratuidade de 

justiça. 

Súmula nº 457 do TST 

HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 66/2010 DO 

CSJT. OBSERVÂNCIA.  (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 387 da SBDI-

1 com nova redação) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 
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A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito 

quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da 

Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT. 

 

Caso a parte indique perito assistente, ela deve responder pelos honorários deste, não 

importa se ela sucumbe ou não; quem indicou arca com os honorários do perito assistente. 

O que ocorre se o perito requerer pagamento antecipado e o juiz determinar o pagamento 

antecipado? Isso vai contra a lei, pois o pagamento deve ser feito ao final. Na Justiça do Trabalho, as 

decisões são irrecorríveis de forma imediata; portanto, não cabe recurso. Por falta de recurso próprio, 

aplica-se a OJ 98 da SDI-2, e impetra-se mandado de segurança. 

98 - Mandado de segurança. Cabível para atacar exigência de 

depósito prévio de honorários periciais. (Inserida em 27.09.2002. Nova 

redação - Res. 137/2005, DJ 22.08.2005) 

É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários 

periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o 

mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do 

depósito. 

 

 

Gratuidade de Justiça 

§3° do art. 790 da CLT. 

Na Justiça do Trabalho, para se ter o benefício da gratuidade de justiça, basta declarar ela, 

não há necessidade de comprovar. 

 Art. 790, § 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.  

 

Além disso, a parte pode requerer a gratuidade a qualquer momento. Ex.: o reclamante 

não pede, na petição inicial, o benefício de justiça gratuita, e sucumbe na sentença em todos os 

pedidos; quando recorrer, caso não possa arcar com as custas, pode pedir gratuidade de justiça (OJ 

269 da SDI-1). 

269. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE DESPESAS 

PROCESSUAIS. MOMENTO OPORTUNO (inserida em 27.09.2002) 

O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo 

alusivo ao recurso. 


