
JUSTIÇA GRATUITA 

LEGISLAÇÃO COMPARADA:

REDAÇÃO ANTERIOR NOVA REDAÇÃO

Art.  790.  Nas  Varas  do  Trabalho,  nos
Juízos  de  Direito,  nos  Tribunais  e  no
Tribunal Superior do Trabalho, a forma de
pagamento  das  custas  e  emolumentos
obedecerá  às  instruções  que  serão
expedidas  pelo  Tribunal  Superior  do
Trabalho. 
§ 1o  Tratando-se de empregado que não
tenha obtido o benefício da justiça gratuita,
ou  isenção  de  custas,  o  sindicato  que
houver  intervindo no processo responderá
solidariamente pelo pagamento das custas
devidas. 
§  2o  No  caso  de  não-pagamento  das
custas,  far-se-á  execução  da  respectiva
importância,  segundo  o  procedimento
estabelecido no Capítulo V deste Título. 
§  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. 

Art. 790. (...) 
§1º. (...) 
§2º. (...) 
§  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  40% (quarenta
por  cento)  do  limite  máximo  dos
benefícios  do  Regime  Geral  de
Previdência  Social.   (presunção
absoluta)
§ 4o O benefício da justiça gratuita será
concedido  à  parte  que  comprovar
insuficiência  de  recursos  para  o
pagamento  das  custas  do  processo.
(NR)

INDAGA-SE:

1)  SE  O  RECLAMANTE  DURANTE  O  EXTINTO  PACTO  LABORAL  TIVESSE
PERCEBIDO REMUNERAÇÃO SUPERIOR A 40% DO LIMITE DE BENEFÍCIOS DO
RGPS,  MAS  NO  MOMENTO  DO  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  ESTIVER
DESEMPREGADO, COMO FICA A INTERPRETAÇÃO DO “PERCEBEREM” CONTIDO
NO § 3º DO ART. 790? 

2)  EM RELAÇÃO AO  § 4º  DO ART.  790,  A CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO
RECLAMANTE  PODE  SER  FEITA APENAS  PELA DECLARAÇÃO  DE  POBREZA?
CASO POSITIVO, ESSA PRESUNÇÃO É ABSOLUTA OU APENAS RELATIVA?



Parece-nos que tal  norma deva ser  lida em conjunto com o art.  99,  § 3º  do NCPC 1,
quando estabelece  a  presunção  de  hipossuficiência  pautada  na  simples  afirmação.  A
própria CF já fazia referência à “comprovação de recursos” (art. 5º, LXXIV), requisito que
a jurisprudência consagrou como satisfeito com a simples declaração feita pela parte.

JURISPRUDÊNCIA

RECURSO DE REVISTA.  INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS  13.015/2014 E
13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. A demanda oferece transcendência com relação aos
reflexos gerais de natureza política e social, qual seja, o desrespeito da instância recorrida
à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  DECLARAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI  Nº  13.467/2017.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. Cinge-se a
controvérsia a se saber se é necessária a comprovação do estado de miserabilidade no
processo  do  trabalho  para  fins  de  concessão dos benefícios  da assistência  judiciária
gratuita. A Lei nº 1.060/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência
judiciária gratuita aos necessitados, previa no parágrafo único do art. 2º que “Considera-
se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem  prejuízo do sustento
próprio ou da família.”  Por sua vez, o art. 4º estabelecia como requisito para concessão
da gratuidade de justiça que  “A parte  gozará dos benefícios da  assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua  família”.  Dessa  disposição,  as  partes  começaram  a  apresentar  nos  autos  a
declaração de hipossuficiência. O art. 5º da referida lei dispunha expressamente que “O
juiz,  se  não  tiver  fundadas  razões  para  indeferir  o  pedido,  deverá  julgá-lo  de  plano,
motivando ou não o  deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”  Portanto,
surgiu para as partes requerentes do benefício da gratuidade da justiça a presunção de
veracidade  da  declaração  de  hipossuficiência.  A  jurisprudência  do  TST  havia  se
consolidado no sentido  de que,  para  a concessão da assistência  judiciária  gratuita  à
pessoa natural, bastava a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte
ou por seu advogado. Na mesma linha, o art. 99 do CPC/2015, revogando as disposições
da Lei  nº 1.060/50 sobre gratuidade de justiça, trouxe em seu § 3º que  “Presume-se
verdadeira  a  alegação  de  insuficiência  deduzida  exclusivamente  por  pessoa  natural”.
Nesse sentido, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil  de 2015, o TST
converteu a Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1 na Súmula nº 463. Logo, para a
pessoa natural requerer os benefícios da justiça gratuita bastava a juntada de declaração
de hipossuficiência, sendo ônus da parte adversa comprovar que o requerente não se
enquadrava em nenhuma das situações de miserabilidade. No caso de pedido formulado
pelo advogado da parte, este deveria ter procuração com poderes específicos para este
fim.  No  entanto,  em  11/11/2017,  entrou  em  vigor  a  Lei  nº  13.467/2017  (Reforma
Trabalhista),  que  inseriu  o  parágrafo  4º  ao  art.  790  da  CLT.  Dessa  forma,  as  ações
ajuizadas a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista estão submetidas ao que
dispõe o § 4º do art. 790 da CLT, que exige a comprovação, pela parte requerente, da
insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem dúvida,
o referido dispositivo inaugurou uma condição menos favorável à pessoa natural do que
aquela  prevista  no  Código  de  Processo  Civil.  No  entanto,  em se  tratando  de  norma
específica que rege o Processo do Trabalho, não há espaço,  a priori,  para se utilizar
somente as disposições do CPC. Logo, o referido dispositivo implicaria, no ponto de vista
do trabalhador,  um retrocesso social,  dificultando o acesso deste ao Poder Judiciário.

1 § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 



Assim, a par da questão da constitucionalidade ou não do § 4º do art. 790 da CLT, a
aplicação  do  referido  dispositivo  não  pode  ocorrer  isoladamente,  mas  sim  deve  ser
interpretado  sistematicamente  com  as  demais  normas,  quer  aquelas  constantes  na
própria CLT, quer aquelas previstas na Constituição Federal e no Código de Processo
Civil. Dessa forma, à luz do que dispõe o próprio § 3º do art. 790 da CLT c/c com os arts.
15 e 99, § 3º, do CPC, entende-se que a comprovação a que alude o § 4º do art. 790 da
CLT pode ser feita mediante a simples declaração da parte, a fim de viabilizar o pleno
acesso do trabalhador ao Poder Judiciário, dando, assim, cumprimento ao art. 5º, XXXV e
LXXIV da  Constituição Federal.  Isso  porque  não se  pode  atribuir  ao  trabalhador  que
postula, junto a esta Especializada, uma condição menos favorável àquela destinada aos
cidadãos comuns que litigam na justiça comum, sob pena de afronta  ao princípio  da
isonomia, previsto no  caput  do art. 5º da CF. Além disso, considerando que o Tribunal
Regional registrou que  “o autor percebia salário superior a 40% do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social (último salário indicado: R$ 3.400,00, id
5a9a516, p. 8)”,  e sendo incontroverso que ele exercia a profissão de encarregado de
obras  e  que  as  custas  foram  fixadas  em  R$  4.361,73,  associados  à  existência  de
declaração de hipossuficiência, tais elementos, por si só, denotam que o reclamante não
tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou
de sua família. Não conceder ao autor, no caso dos autos, os benefícios da gratuidade de
justiça, é o mesmo que impedir o amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF)
e discriminar o trabalhador em relação às pessoas naturais que litigam na justiça comum
(art. 5º, caput, da CF). Recurso de revista conhecido por violação do art. 5º, XXXV da
CF e contrariedade à Súmula 463, I do TST e provido. 

Decisão: por unanimidade, conhecer do recurso de revista por violação do art. 5º, XXXV,
da CF e por contrariedade à Súmula nº 463, I, do TST, e, no mérito, dar-lhe provimento
para,  concedendo o benefício  da assistência judiciária  gratuita  ao autor,  isentá-lo  das
custas processuais, afastar a deserção do recurso ordinário e determinar a devolução dos
autos  ao  TRT de  origem para  apreciação  do  apelo,  como  entender  de  direito.  TST.
Processo - RR-1002229-50.2017.5.02.0385. Relator Ministro Alexandre Agra Belmonte.

EMENTA: (…)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO. Diante do reconhecimento pela sentença atacada da
hipossuficiência  alegada  pela  parte  reclamante,  bem  como  do  seu  pedido  de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e considerando o artigo 5º, inciso
LXXIV, da CF/88, que diz: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos  que  comprovarem  insuficiência  de  recursos",  hei  por  bem  isentar  a  parte
obreira  do  pagamento  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais  recíprocos,
apesar de haver procedência parcial da sentença. Sentença confirmada neste item.
Recurso  ordinário  conhecido  e  improvido.  TRT7.  2ª  Turma.  Processo  nº  0001606-
20.2018.5.07.0032. Relator FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA. DEJT 03.09.2019.

EMENTA:  (…)  JUSTIÇA  GRATUITA.  PESSOA  FÍSICA.  DECLARAÇÃO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.  APÓS  O  ADVENTO  DA LEI  Nº  13.467/2017.  DEFERIMENTO.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural. Inteligência do artigo 99, §3º, do CPC/2015. Assim, mesmo após o
advento da Reforma Trabalhista, a declaração de hipossuficiência continua sendo
documento hábil e suficiente para provar que o trabalhador merece ter o acesso à
justiça facilitado. Justiça gratuita deferida na instância a quo mantida. (…).  TRT7. 1ª



Turma.  PROCESSO nº  0000325-86.2019.5.07.0034 .  RELATORA:  REGINA GLAUCIA
CAVALCANTE NEPOMUCENO. DEJT 22.09.2019

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  JUSTIÇA  GRATUITA.  AÇÕES  POSTERIORES  à  REFORMA
TRABALHISTA. A condição por si  só de beneficiário da justiça gratuita não suspende
automaticamente a exigibilidade da obrigação do reclamante de arcar com as despesas
da verba honorária, fazendo-se necessário também que não tenha obtido em juízo, ainda
que  em outro  processo,  créditos  capazes  de  suportar  a  despesa  com os  honorários
advocatícios, conforme dispõe o art. 791 - A, §4º da Lei nº 13.467/2017, razão pela qual
deve  o  reclamante  ser  condenado  no  pagamento  dos  honorários  advocatícios
sucumbenciais  em  5%  (cinco  por  cento),  calculados  sobre  a  quantia  na  qual  foi
sucumbente.   TRT7.  2ª  Turma. Processo  0001380-09.2018.5.07.0034.  Relator
Jefferson Quesado Júnior.  DEJT 07.08.2019. 

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO. VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017.
O direito à gratuidade emerge da situação econômica desfavorável da parte, efetivamente
comprovada ou declarada. Assim sendo, consoante dispõe o art. 790, §§ 3º e 4º da CLT,
com  redação  dada  pela  Lei  13.467/17,  a  apresentação  de  declaração  de
impossibilidade  em  arcar  com  despesas  processuais  sem  prejuízo  dos  meios
necessários à própria subsistência é suficiente para o deferimento do benefício da
gratuidade da justiça, revestindo-se de presunção de verdade (art. 99, §3º, do CPC),
especialmente quando inexiste prova em sentido contrário. Inclusive, a percepção
de salário alto, por si só, não é um elemento suficiente para tanto, consoante a
consolidada  jurisprudência  do  TST, mormente  quando  a  parte  se  encontra
desempregada.  (...)  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  TRT7.  3ª  Turma.
Processo  0002496-84.2017.5.07.0034.  Relator:  Desembargador  Francisco  Tarcisio
Guedes Limaverde Júnior.  DEJT 28.07.2019. 


