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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. 

Art.  790-B.  A responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais é
da  parte  sucumbente  na  pretensão
objeto  da  perícia,  ainda  que
beneficiária de 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. NR 

SÍNTESE DA ALTERAÇÃO:

A justiça  gratuita  não  mais  isentará  seu  beneficiário  do  pagamento  de
honorários periciais,  quando ele for sucumbente no objeto da perícia (art.
790-B da CLT). 

Além disso, a Lei nº 13.467/17 dispõe que (§§ 1º ao 4º, do art. 790-B, da
CLT): 
a) os valores deverão respeitar o limite estabelecido por norma do CSJT; 
b) o valor fixado poderá ser parcelado; 
c) não será possível exigir adiantamento de honorários periciais; 
d) caso o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido créditos capazes
de suportar o pagamento dos honorários periciais, seja na demanda ou em
qualquer outro processo, o encargo será suportado pela União.



DIREITO INTERTEMPORAL 
Tese 01: aplicação imediata (art. 912 da CLT). 
Tese 02: aplicação só aos novos processos. Por implicar em ônus para as 
partes, a alteração legal deve ser interpretada restritivamente, pena de 
caracterizar surpresa (artigos 9º e 10 do CPC). 

A  COMPENSAÇÃO  COM  O  CRÉDITO  TRABALHISTA  É
CONSTITUCIONAL? 
Tese 01: sim, pois a Constituição não veda a compensação do crédito. 
Tese 02: é inconstitucional: 

a) Fere a isonomia (art. 5, “caput”, da CF), porque tornou a situação do
credor trabalhista pior do que a do credor civil, já que o CPC não autoriza a
compensação nos mesmos moldes; 

b) Fere o acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), porque na prática a
justiça gratuita não vai isentar o credor juridicamente pobre do pagamento
dos honorários periciais:

c) O tema é objeto da ADI 5766, que ja´teve seu julgamento iniciado,
mas ainda não concluído. 


