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Benefício da Justiça Gratuita   

  

CLT, art. 790 (...) 

§ 3º Perceber 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.  
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Diz o artigo 5º, LXXXIV da CF , que o Estado prestará 
assistência judiciária gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 

 

A assistência Judiciária Gratuita é o direito da parte ter 
um advogado do Estado gratuitamente,  bem como estar 
isenta de todas as despesas e taxas processuais.  

 

A justiça gratuita é o direito a gratuidade de taxas 
judiciárias, custas, emolumentos, honorários de perito, 
etc... 
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Na Justiça do Trabalho ela é prestada exclusivamente ao 
trabalhador, por intermédio do sindicato da categoria 
profissional a qual pertence, nos termos do artigo 14 da Lei 
5.584 de 1970. 

 

Art 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que 
se refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será 
prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que 
pertencer o trabalhador. 
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§ 1º A assistência é devida a todo aquele que perceber 
salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando 
assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, 
uma vez provado que sua situação econômica não lhe 
permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da 
família. 

 

Doravante, é facultado aos juízes, órgãos julgadores e 
presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instancia 
conceder , a requerimento ou de ofício , o benefício da 
justiça gratuita, inclusive quanto a translados e 
instrumentos , àqueles que: 
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a) Perceberem salário igual ou inferior a 40 (quarenta por 
cento) do limite máximo dos benefícios do regime da 
previdência social. 

b) Comprovarem insuficiência de recursos para o 
pagamento das custas do processo. 

 

Assim, pensamos ser aplicável ao processo do trabalho , 
subsidiariamente o artigo 99 do CPC que mantém a mesma 
sistemática da Lei 1.060/50: 
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Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser 
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 
ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na 
instância, o pedido poderá ser formulado por petição 
simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá 
seu curso. 

§ 2º 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. 
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§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 
deduzida exclusivamente por pessoa natural. 

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular 
não impede a concessão de gratuidade da justiça. 

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse 
exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência 
fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito 
a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem 
direito à gratuidade. 

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se 
estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, 
salvo requerimento e deferimento expressos. 
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§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em 
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o 
recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, 
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para 
realização do recolhimento. 

 

O caput  do artigo 98 assegura o benefício da justiça 
gratuita à pessoa natural ou jurídica , brasileira ou 
estrangeira,  com insuficiência de recursos para arcar com 
as custas , despesas processuais e honorários de advogado. 
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Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 
custas, as despesas processuais e os honorários 
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 
da lei. 

§ 1º A gratuidade da justiça compreende: 

I - as taxas ou as custas judiciais; 

II - os selos postais; 

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 
dispensando-se a publicação em outros meios; 
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IV - a indenização devida à testemunha que, quando 
empregada, receberá do empregador salário integral, como 
se em serviço estivesse; 

V - as despesas com a realização de exame de código 
genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; 

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 
do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de 
versão em português de documento redigido em língua 
estrangeira; 

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, 
quando exigida para instauração da execução; 
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VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 
recurso, para propositura de ação e para a prática de outros 
atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e 
do contraditório; 

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 
decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer 
outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial 
ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 
tenha sido concedido. 
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Institui o artigo 98, VIII do CPC que ainda estão incluídos 
pela gratuidade da justiça os depósitos previstos em lei para 
interposição de recursos. 

Frise-se, contudo, que tal benefício não abrange o depósito 
recursal, na medida em que este não se trata de despesa 
processual , mas sim de garantia de juízo (IN nº3, X do 
TST). 

 Porem prevê o artigo 899, §º 9 e §10 da CLT 

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição 
e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções 
previstas neste Título, permitida a execução provisória até a 
penhora. 
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§ 9o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade 
para entidades sem fins lucrativos, empregadores 
domésticos, microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da 
justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em 
recuperação judicial. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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No mesmo sentido a súmula 481 do STJ 

Súmula 481  
(SÚMULA) Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 
impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 
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Súmula 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.  
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OJ 269 da SDI-1 DO TST. JUSTIÇA GRATUITA. 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. 
MOMENTO OPORTUNO (inserido item II em decorrência do 
CPC de 2015) - Res. 219/2017DEJT divulgado em 28, 29 e 
30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 
14.07.2017 

I - 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; 
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II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita 
formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo 
para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do 
CPC de 2015). 


