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 As custas são devidas ao Estado pelo exercício da jurisdição. 

 
Art. 789. 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: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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I - quando houver acordo ou condenação, sobre o 
respectivo valor; (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 
27.8.2002) 

II - quando houver extinção do processo, sem julgamento 
do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido, 
sobre o valor da causa; (Redação dada pela Lei nº 
10.537, de 27.8.2002) 

III - no caso de procedência do pedido formulado em ação 
declaratória e em ação constitutiva, sobre o valor da 
causa; (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
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IV - quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz 
fixar. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 
27.8.2002) 

§ 2o Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á 
o valor e fixará o montante das custas processuais. 
(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
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§ 3o Sempre que houver acordo, se de outra forma não for 
convencionado, o pagamento das custas caberá em 
partes iguais aos litigantes. (Redação dada pela Lei nº 
10.537, de 27.8.2002) 

 

§ 4o Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão 
solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas 
sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do 
Tribunal. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 
27.8.2002) 
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O valor da causa não é requisito obrigatório da petição 
inicial trabalhista, pois o art. 840, § 1º, da CLT, não faz esta 
exigência.  
 
É através do valor da causa que se possibilita definir o 
procedimento a ser seguido, se ordinário, se sumaríssimo 
(criado pela L. 9.957/00) ou se sumário (também chamado 
rito de alçada, estabelecido na L. 5.584/70,  
Assim, não constando da inicial o valor da causa, caberá ao 
juiz do trabalho, antes de iniciar a instrução em audiência, 
fixá-lo, nos termos do art. 2º, caput, da L. 5.584/70.  
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Responsabilidade pelo pagamento das custas processuais 

No Direito do Trabalho existe vencido, no singular. 
Desta maneira, se o empregado for integralmente vencido 
na Reclamatória Trabalhista deverá arcar com as custas. 
Caso a empresa-reclamada seja declarada vencida ao final 
da Lide, ainda que parcialmente, será ela a única 
responsável pelo pagamento das custas processuais 
reconhecidas judicialmente.  
 
Nos processos de dissídios coletivos, as partes respondem 
solidariamente pelo pagamento, calculadas sobre o valor 
arbitrado pelo presidente do tribunal. 
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 O valor fixado das custas processuais deve ser claro e 

preciso.  
 
Caso a decisão judicial não determine o quantum das custas 
processuais ou se o mesmo estiver em contradição com o 
montante referente à condenação, cabe à parte prejudicada 
interpor embargos declaratórios,  a fim de sanar a 
obscuridade ou a contradição. 
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Em relação a massa falidas,  descabe o depósito recursal e o 
pagamento das custas processuais em sede trabalhista. 
 

SÚMULA Nº 86 - DESERÇÃO. MASSA FALIDA. EMPRESA EM 
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

    Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta 
de pagamento de custas ou de depósito do valor da 
condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à 
empresa em liquidação extrajudicial 
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O artigo 790 da CLT determina  : 

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. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 
27.8.2002) 

§ 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. 
(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
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§ 2o No caso de não-pagamento das custas, far-se-á 
execução da respectiva importância, segundo o 
procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título. 
(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
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ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 
Art. 790-A. - São isentos do pagamento de custas, além dos 
beneficiários de justiça gratuita: (Incluído pela Lei nº 
10.537, de 27.8.2002) 
I – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
respectivas autarquias e fundações públicas federais, 
estaduais ou municipais que não explorem atividade 
econômica; (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
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II – o Ministério Público do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 
10.537, de 27.8.2002) 
 
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança 
as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem 
exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação 
de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte 
vencedora. (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
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As empresas públicas e sociedades de economia mista 
também não estão isentas de custas, por estarem sujeitas 
ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
conforme o artigo 173, § 1º da CF. 
   

SÚMULA 170 DO TST 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CUSTAS (mantida) - 
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho 
não abrangem as sociedades de economia mista, ainda 
que gozassem desses benefícios anteriormente ao 
Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969 (ex-Prejulgado nº 50). 
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Vale destacar que , após a EC 45 de 2004 , a Justiça do 
Trabalho passou a ter competência para processar e 
julgar todas as ações oriundas das relações de trabalho. 
 
Todavia a IN 27/2005estabelece que, salvo nas lides 
decorrentes da relação de emprego, é aplicável o princípio 
da sucumbência recíproca relativamente às custas. 
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Portanto, nas lides que envolvam relação de trabalho aplica-
se o artigo 86 do CPC que estabelece: 

 
Art. 86. 
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão 
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima 
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e 
pelos honorários. 
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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. (Redação dada 
pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

 
§ 1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá 
respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 13.7.2017) 
§ 2º O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários 
periciais. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.  
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§ 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para 
realização de perícias. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
13.7.2017) 

 
§ 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. (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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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 
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. 
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Súmula nº 341 do TST 

HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a 
qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda 
que vencedora no objeto da perícia. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


