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Yago Henrique Santos Ruiz¹ 
 
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido sob a ótica e embasamento de pesquisas e 
estudos doutrinários, tendo por fonte principalmente o apoio eletrônico do vasto 
conteúdo espalhado pela rede, e que pode ser encontrado no presente artigo de forma 
sucinta, explicada e com soluções até então pouco debatidas para o tema. Visa-se 
apresentar os motivos que levaram à instauração do pagamento de honorários 
sucumbenciais no processo do trabalho (entenda-se a obrigatoriedade do trabalhador, se 
vencido, arcar com tal ônus) mesmo para a parte beneficiada com a “justiça gratuita”, e 
as consequências de tal procedimento no andamento da justiça do trabalho e na 
obstacularização criada ao indivíduo, hipossuficiente na relação jurídica, para o acesso à 
justiça. Para alcançar tal objetivo, tratar-se-á neste trabalho do instituto “justiça 
gratuita” desde os seus primórdios no direito brasileiro, passando por sua função, 
conceito, alterações ocorridas durante toda a construção legislativa da pátria, assim 
como seu atual status de aplicação junto ao processo do trabalho. 
 
Palavras chaves: justiça gratuita, honorários sucumbenciais, acesso à justiça, obstrução 
do acesso à justiça. 
 
Abstract: This work was developed from the perspective and basis of research and 
doctrinal studies, having as its source, mainly the electronic support of the vast content 
spread throughout the network, which can be found in this article briefly, explained and 
with solutions hitherto. little debated for the theme. The aim is to present the reasons 
that led to the payment of succumbential fees in the labor process (it is understood the 
obligation of the worker, if overdue, to bear such burden) even for the party benefiting 
from “FREE JUSTICE”, and the consequences of such a procedure in the course of 
labor justice, and in the obstruction created to the hyposufficient individual in the legal 
relationship, of access to justice. To achieve this goal, it will be treated in this work by 
the institute “FREE JUSTICE” since its beginnings in Brazilian law, through its 
function, concept, changes occurred throughout the legislative construction of the 
homeland, as well as its current status of application. 
 
Keywords: free justice, succumbent fees, access to justice, obstruction of access to 
justice. 
  



 
1 INTRODUÇÃO 
 

O acesso à justiça pelas partes hipossuficientes, afetadas muitas vezes pela 

tirania de classes mais ricas, sempre foi concedido através do instituto da justiça 

gratuita, ofertando portas abertas para todo judiciário, assim como na Justiça do 

Trabalho. 

Antes da vigência da reforma trabalhista de 2017 (Lei 13.467/17) havia uma 

peculiaridade nos processos de natureza trabalhistas. A luz de interpretações e 

jurisprudência trazidas pelas súmulas 219 e 329 do TST, não havia a incidência de 

honorários sucumbenciais nos processos trabalhistas, mesmo que a parte vencida não 

fosse beneficiária de justiça gratuita. 

Tal entendimento e abertura permitia que partes hipossuficientes não se 

intimidassem de arguir direitos, frente a partes dominantes (empregadores e afins), 

mesmo que a influencia destes fizesse com que a demanda restasse infrutífera, pois não 

haveriam custas ou prejuízos à parte reclamante desfavorecida. 

Contudo, a Reforma Trabalhista criou um novo entendimento à situação narrada 

acima, fazendo com que incida sobre as demandas trabalhistas honorários de 

sucumbência mesmo que a parte vencida seja beneficiária da justiça gratuita, conforme 

art. 791-A, caput, e §4º da CLT (Decreto-lei nº 5.452, de 1ª de maio de 1.943): 

 

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão 
devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% 
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor 
que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido 
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa 
[...] 
[...] §4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não 
tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes 
de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão 
ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado 
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir 
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 
beneficiário. (BRASIL, 2018, p.98). 
 

Ainda, no parágrafo 3º do mesmo texto legal, instituiu-se a possibilidade da 

sucumbência recíproca em caso de procedência parcial dos pedidos formulados, 

trazendo incontestável receio do trabalhador de arguir seus direitos em detrimento de 



arcar com o ônus de possível sucumbência, o que afetaria diretamente seu sustento e de 

sua família. 

Não há por onde negar que a aplicabilidade do instituto da sucumbência em 

desfavor do trabalhador e na maioria dos casos, parte hipossuficiente da relação 

trabalhista, gera dificuldades do acesso deste à justiça e à efetivação de seus direitos, 

criando sensação de “impunidade” ao empregador que pratica atos abusivos e 

“abandono” do Estado aos menos favorecidos. 

O instituto da sucumbência aplicado no processo do trabalho, efetiva uma 

desigualdade, pois fere princípios pertinentes ao direito do trabalho, como o 

protecionismo temperado, uma forma de tutelar a parte hipossuficiente para que no 

decorrer do rito trabalhista esta esteja em pé de igualdade com a parte melhor 

posicionada socialmente e economicamente. 

Por fim, tal incidência ocorrendo sobre o beneficiário da Justiça Gratuita 

desvirtua completamente o ideal de tal benefício (permitir o acesso igualitário de todos 

ao judiciário) e torna-o obsoleto no processo do trabalho. 

 

2 ORIGEM DO INSTITUTO “JUSTIÇA GRATUITA” NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

O Brasil, como Estado Democrático que é, buscou angariar e efetivar “os 

princípios da igualdade e equidade” onde o ideal de justiça e bem social só são atingidos 

quando cada indivíduo for tratado de maneira igual à medida de sua desigualdade, ou 

seja, o Estado democrático de direito visa conceder políticas públicas ao mais 

necessitado à medida de suas necessidades buscando iguala-lo aos demais que não 

possuem tais ônus. 

Tal equidade só é atingida quando o governo democrático cria e mantém 

instituições sólidas que garantam ao indivíduo, independentemente de seu credo, raça, 

condições financeiras e/ou sociais o acesso à justiça e à manutenção de seus direitos 

individuais, pois fazendo isso, conforme Mário Cappeletti (CAPPELLETTI e GARTH, 

2002) é respeitado o mais básico e fundamental dos direitos, o direito humano de acesso 

à justiça, onde um Estado possuidor de um sistema jurídico moderno e igualitário, não 

apenas proclama tais direitos, mas os garante. 

Há grande significado, quando um Estado democrático de direito incorpora um 

princípio capaz de auxiliar o litigante hipossuficiente a ser reconhecido pela lei. 



Conforme cita Peter Messitte, tal incorporação significa que um setor importante 

atentou-se para a população carente, ou seja, os legisladores. 

Dito isso, se um Estado busca cumprir tal função, não poderá desconsiderar que 

no meio social perpetuam desigualdades, sejam econômicas, sejam educacionais e que 

estas por sua vez geram impeditivos de acesso à justiça e a garantia dos direitos 

individuais dos menos “afortunados”. 

Tal sistemática social, ou seja, a busca pela igualdade e paridade de direitos, 

levou ao Estado brasileiro a criar um instituto que efetivação a chancela dos direitos de 

seus jurisdicionados, mesmo que estes não possuíssem condições econômicas para tais 

(leia-se: isenção de custas para acesso à justiça sem prejuízo do sustento do indivíduo e 

sua família). 

 

2.1 DO FINAL DO IMPÉRIO ATÉ 19001  

 

O instituto da assistência judiciária no Brasil começou a surgir através das 

Ordenações Filipinas promulgadas em 1603. Entretanto a importação de tais preceitos 

contidos nas Ordenações ocorreu de forma gradual, como por exemplo, as Ordenações 

Filipinas isentavam o réu criminal pobre de pagar os feitos, até que este angariasse 

condições de arcar com tais custos. (Ord. Liv. I Tít. 24 §43), sendo que este disposto só 

foi incorporado a legislação brasileira em 1841. Porém, foram incorporados ao 

ordenamento jurídico nacional de pronto, disposições como a nomeação de um curador 

para menores e loucos, o que já dava sinais da pré-disposição legislativa de tutelar 

classes e indivíduos mais fracos. 

Vale ressalvar que todo o processo de inserção do instituto da “JUSTIÇA 

GRATUITA” iniciou-se ainda nos tempos do Império do Brasil, tendo contado com a 

árdua militância dos abolicionistas, visto que estes buscavam a criação de um programa 

de garantia à justiça aos escravos a serem libertados, e que na sociedade da época eram 

a classe mais hipossuficiente. 

Ainda, importou-se da legislação portuguesa a prática forense de advogados 

patrocinarem os mais pobres, leia-se hipossuficientes, que os solicitassem tanto em 

causas cíveis como em penais, hoje conhecido como advocacia pro-bono. 
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Leis propriamente nacionais começaram a surgir no ano de 1840, e foram se 

aprimorando, como o ocorrido em 1841, em que se sancionaram leis que tratavam de 

isenções de custas no processo penal, quando o réu fosse hipossuficiente, lhe sendo 

cobrada as referidas custas quando alcançasse melhor posição financeira 

 

Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, Art. 99 e Regul. 120, de 31 de 
janeiro de 1842, Arts. 469 e 471. Uma metade das custas seria paga 
pelos cofres municipais e a outra metade pelo réu, quando melhorasse 
a fortuna. 
 

Porém tais legislações à época tiveram pouca efetividade, sendo algumas 

inclusive revogadas ao decorrer do tempo. 

A favor da causa da inserção de tal instituto no ordenamento jurídico e ainda na 

ferrenha defesa de que era dever da classe de advogados auxiliar para que as classes 

sociais mais pobres tivessem acesso a justiça através da advocacia pro-bono, destacou-

se o notório jurista Nabuco de Araújo Filho, que já declarava àquela época que: “A 

medida proposta não é completa, porque para sê-lo depende ela do Poder Legislativo. 

Sem dúvida, assistência judiciária não consiste somente no patrocínio do advogado 

(advocacia pro Bono); mas é principalmente, na isenção das custas e dos impostos” 

Nabuco de Araújo, 1883. 

No sentido de seu pensamento, Nabuco de Araújo quando na função de 

presidente do Instituto da Ordem dos Advogados em 1870, criou um conselho na cidade 

do Rio de Janeiro, no referido Instituto, hoje conhecida como Ordem dos Advogados do 

Brasil, para prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, ofertando consultas 

jurídicas e quando necessário defesa de seus direitos. 

Como já citado, a defesa do instituto da justiça gratuita sempre foi entrelaçada 

com o ideal abolicionista e consequentemente com a ocasião da abolição o referido 

instituto ganhou forças. 

Com a Proclamação da República, toda a comunidade jurídica sentiu a 

necessidade de um programa de assistência jurídica baseado em lei, e não apenas em 

defesas e ações da classe. Atendendo a tal demanda, o Governo Provisório fixou no 

decreto nº 1.030 de 14 de novembro de 1890 a seguinte disposição: “fica o Ministro (da 

Justiça) autorizado a organizar uma comissão de patrocínio gratuito dos pobres no crime 

e no cível”.  

Desta feita, pela primeira vez, instituiu-se a assistência judiciária por um órgão 

governamental do Brasil. 



Porém, foram necessários 07 (sete) anos de pressão da Ordem dos Advogados 

para que em 1897 fosse criado o primeiro serviço de assistência judiciária no Rio de 

Janeiro, primeiro serviço de caráter público, onde reuniam-se legisladores de todo país. 

Tal serviço foi efetivado pelo decreto nº 2.457 de 8 de fevereiro de 1897, que narrava a 

previsão da assistência judiciária nos seguintes termos: 

 

“- Patrocínio no cível e no crime seja o pobre autor ou réu; 

- A definição de “pobre” como “toda pessoa que, tendo direitos a fazer valer em juízo, 

estiver impossibilitada de pagar ou adiantar as custas e despesas do processo sem 

privar-se de recursos pecuniários indispensáveis para as necessidades ordinárias da 

própria manutenção ou da família” ; 

- Isenção das custas do processo (o que Nabuco de Araújo considerara essencial); 

- Revogabilidade do benefício por justo motivo em qualquer fase da ação; 

- O direito da parte contrária “impugnar com provas” a pobreza do assistido.” 

 
As disposições contidas no referido decreto, e o modelo de assistencialismo 

judiciário proposto inicialmente no Distrito Federal pelo Decreto 1.030 de 14 de 

novembro de 1890, e após isso no Estado do Rio de Janeiro pelo Decreto nº 2.457 de 8 

de fevereiro de 1897, passou a servir de modelo para os demais Estados da “nova 

república”. 

 
2.2 APÓS O ANO 19002 
 

Passados 30 anos da instalação dos serviços de assistência judiciária no Distrito 

Federal, tal instituto passou a ser experimentado e difundido para outros estados 

brasileiros, mesmo já havendo o patrocínio de causas por parte da classe dos advogados 

a título de dever moral, a nova abordagem do assunto mostrou-se mais efetiva por ser 

um serviço especialmente construído para estes fins. 

Em 1910, “o Distrito Federal teve uma significativa elevação do número de 

causas patrocinadas”, sendo concedido tal benefício até às esferas federais, algo 

marcante e revolucionário para a época. 
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O evento que consagrou o instituto da justiça gratuita, nessa nova fase política 

do país, veio com a promulgação do Código Civil brasileiro em 1916, que conforme 

Oscar da Cunha “despertou os principais Estados para a necessidade de se adequar ao 

novo Código, os estatutos processuais estaduais, e assim raiou a oportunidade de 

verificar-se a introdução de princípios modernos de processo civil nos novos códigos 

estaduais”. 

A Bahia foi o estado brasileiro a regular o instituto da justiça gratuita de maneira 

mais moderna, sendo o código baiano precursor das modernizações dos códigos de 

processos civil dos estados de São Paulo e Minas Gerais. 

 
2.3 A CRIAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS (NACIONAL) EM 1930 E A 

FORTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DA JUSTIÇA GRATUITA3 

 

A criação da ordem dos advogados em 1930 gerou grande pressão positiva sobre 

o crescimento e disseminação da assistência judiciária, conforme Ruiz de Azevedo 

Sobré: “Com a criação da Ordem dos Advogados, passou ela a ser o órgão de seleção, 

defesa e disciplina da classe dos advogados em toda a República, tornando-se, assim, 

obrigatória a inscrição de todos os advogados em seus quadros”, sendo essa afirmação 

embasada no art. 91 do Regulamento da Ordem: “A assistência judiciária, no Distrito 

Federal, nos Estados, e nos Territórios fica sob a jurisdição exclusiva da Ordem”. 

Assim o patrocínio de causas cíveis e criminais, deixou de ser “um dever moral 

do advogado” e passou a ser uma obrigação a ser cumprida independentemente de 

vontade, sob pena de multa. Somado a este fato, a classe de advogados no país passou a 

se tornar preponderante e disseminar o ideal de que a assistência judiciária não deveria 

permanecer como responsabilidade exclusiva da classe dos advogados, por ser um 

interesse social. Desta feita, carecia de recursos de todo país. 

Com tamanha pressão da classe dos advogados, a assistência judiciária tornou-se 

um dos direitos individuais defendidos e requeridos na década de 30. 

 

2.4 A CONSTITUIÇÃO DE 1934 E A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA4 
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O desfecho do movimento mencionado acima se deu com a inserção da 

assistência judiciária como um princípio constitucional. 

A constituição de 1943 dispunha em seu artigo 113, nº 32: 

 

A União e os Estados concederão aos necessitados assistência 
judiciária, criando para esse efeito, órgãos especiais e assegurando a 
isenção de emolumentos, custas, taxas e selos. 

 
A importância de tal ato, ou seja, a elevação de tal princípio à esfera 

constitucional é sabiamente descrita por Themistocles Cavalcanti, 1943 que diz:  

 
Convém aqui fazer algumas considerações sobre o significado da 
elevação de um princípio ao nível constitucional. Numa palavra, isto 
significa que o princípio faz parte do regime de garantias e direitos 
essenciais à vida política e social da comunidade. 
 

Ou seja, um princípio que alcança tal reconhecimento dificilmente será 

esquecido ou ignorado quando novas situações de defesas às garantias constitucionais e 

individuais surgirem. 

 
2.5 LEGISLAÇÃO INOVADORA EM 19505 
 

Um texto muito próximo à legislação atual e que deu formatos iniciais às normas 

vigentes foi inserido no ordenamento jurídico da época pela Lei Federal nº1.060 de 05 

de fevereiro de 1950, que dava parâmetros como os a seguir: 

1 — Gozam dos benefícios da lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, 

que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar, ou do trabalho. (Art. 2). Os 

benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão 

final do litígio, em todas as instâncias (Art. 9). 

2 — 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 (Art. 2, parágrafo único). 
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3 — As isenções compreendidas são taxas judiciais, selos, custas devidas aos 

serventuários de Justiça, despesas com as publicações indispensáveis, indenizações às 

testemunhas e honorários de advogado e de peritos (Art. 3). Tais custas e honorários 

serão pagos pelo vencido quando o beneficiário for vencedor na causa (Art. 11). Mas, se 

o assistido puder custear o processo em parte, será obrigado a fazê-lo (Art. 13). Se o 

assistido, dentro de cinco anos depois do litígio estiver em condições de reembolsar à 

Justiça, ele será obrigado a fazê-lo. (Art.12) 

4 — O requerimento da assistência judiciária é feito ao Juiz competente (i.e., 

competente para conhecimento da questão principal), acompanhado por um atestado de 

pobreza, que pode ser expedido gratuitamente, pela autoridade policial (Art. 4). O 

recurso cabível de uma denegatória de assistência é o de agravo de petição (Art. 17). 

5 — O Juiz deve indicar o advogado conforme uma ordem estabelecida: 1) 

deixar a escolha ao serviço de assistência judiciária onde houver; 2) deixar a escolha à 

Ordem dos Advogados ou uma de suas seções; 3) fazer a escolha por si mesmo. Em 

qualquer caso, será preferido o advogado que o interessado indicar e que declare aceitar 

o cargo (Art. 5). Os advogados indicados pela assistência judiciária, ou pela Ordem dos 

Advogados ou pelo Juiz são obrigados a patrocinar, salvo motivo justo, como, por 

exemplo, ter relações profissionais com a parte contrária (Arts. 13-15). 

6 — Os benefícios da assistência judiciária são revogáveis em qualquer fase da 

lide, cabendo ao Juiz ou à parte contrária apontar a ausência dos requisitos essenciais 

(Arts. 6-8). 

7 — Acadêmicos de direito, a partir da 4ª série, podem ser indicados para 

auxiliar o patrocínio das causas (Art. 18). 

Os artigos citados fazem menção à Lei Federal nº1.060 de 05 de fevereiro de 

1950. 

Nota-se a curiosidade no ultimo inciso do artigo, que menciona a possibilidade 

de estudantes de direito a partir do 4º ano, atuarem como “advogados dativos” sendo 

mais uma das inúmeras características que levaram a referida lei federal a abrir 

horizontes sem precedentes para a Constituição de 1988 e seus regulamentos referentes 

à justiça gratuita e o patrocínio dos mais necessitados. 

 

2.6 CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A JUSTIÇA GRATUITA 

 



A criação do instituto da “JUSTIÇA GRATUITA” nos moldes atuais se deu na 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV: 

 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
 

Tal texto tratou com imensurável riqueza e clareza a assistência judiciária 

assegurando caráter compulsório à mesma, visto estar inserida no rol dos direitos e 

garantias individuais, onde presta ao necessitado garantia de integral acesso à justiça. 

Estabelecido tal avanço constitucional, social e democrático não havia 

prerrogativas para um retrocesso ao acesso à justiça, como o ocorrido na já citada 

Reforma Trabalhista de 2017. 

 
3 O CONCEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO AMBITO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO  

 
Levando em conta a estruturação do processo do trabalho, percebe-se que tal 

estrutura é própria e singular neste ramo do poder judiciário para ofertar aos indivíduos 

que o procuram tratamento igualitário, garantindo o controle, efetividade e regulação 

das relações de trabalho. Sendo assim, partindo do pressuposto de ser um ramo judicial 

especializado necessita também de uma abordagem específica e singular por parte do 

Estado.(Costa, 2019) 

 Seguindo essa seara, de buscar favorecer/proteger o trabalhador através de 

vários mecanismos, sendo um deles a gratuidade da justiça. 

A gratuidade da justiça encontra embasamento legal art. 790, §§ 3º e 4º da CLT, 

seguindo o que discorre a Constituição em seu art. 5º, LXXIV onde o Estado brasileiro 

se compromete a facilitar e conceder o acesso à justiça a todo cidadão que comprovar 

necessidade e hipossuficiência financeira. A gratuidade da justiça concede ao seu 

beneficiário o direito a isenção de taxas judiciárias, custas, emolumentos, despesas com 

editais, conforme o art. 98 § 1º do CPC, porém quando tal artigo é aplicado no Direito 

do Trabalho, é cabível a cobrança de honorários periciais quando a parte for vencida. 

Antes da reforma trabalhista, trazida pela Lei 13.467/17, o trabalhador para 

enquadrar-se no rol dos que faziam jus a tal benefício deveria receber salário que não 

fosse superior a dois salários mínimos ou fazer declaração de próprio punho ou por seu 



advogado – com poderes específicos para tanto – sobre seu estado de miserabilidade, 

conforme Decreto-Lei nº 5.452/43 (superado pela novo texto legal vigente). 

Com a aprovação do novo texto da CLT, não basta apenas a declaração do 

trabalhador, mas também a comprovação do estado de hipossuficiência/miserabilidade, 

com rendimentos que não ultrapassem o montante de 40% (quarenta por cento) do 

limite dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, ou seja, em valores atuais 

R$ 2.258,32 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), vide 

art. 790 § 3º da nova legislação trabalhista. 

Porém, na efetiva aplicação do processo do trabalho ainda são proferidas 

decisões e considerados entendimentos no sentido de que para comprovar o estado de 

hipossuficiência basta a declaração que leva o mesmo nome (declaração de 

hipossuficiência) feito pelo próprio declarante estando exposto a consequências 

jurídicas em caso de falsa declaração, conforme exemplificação de doutrina a seguir: 

 
De nossa parte, a declaração de pobreza firmada pelo próprio empregado, 
sob as “consequências da lei” é suficiente para comprovar a insuficiência 
econômica do empregado e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 
Caso haja impugnação, o Juiz do Trabalho poderá exigir do trabalhador 
outros documentos, como juntada pela CTPS, declaração de imposto de 
renda, etc. (SCHIAVI, 2017, p. 81). 
 

Desta feita, a alteração advinda do §4º do art. 790 da CLT, contraria o narrado 

no art. 99 do Código de Processo Civil, pois ao exigir comprovação de situação 

hipossuficiente viola-se o principio da isonomia, uma vez que quando exigida 

comprovação da situação de miserabilidade é violado o princípio da isonomia, no 

sentido de que gera restrições à gratuidade e da justiça e consequente impedimento de 

acesso à Justiça do Trabalho (ramo específico do direito que defende interesses de uma 

classe prejudicada frente à classe dominante da relação de trabalho), pois compele o 

trabalhador a uma situação de responsabilização pejorativa sobre a demanda trabalhista 

em que urge por seus direitos, criando irreparável desigualdade entre os mecanismos 

processuais de cada parte que compõe a lide. (GONÇALVES, SILVA, OLIVEIRA, 

CAMPOS, BRUM, 2018). 

 

4 A POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS NA NOVA LEGISLAÇÃO 

 



Ao inserir a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais (art. 791-A, 

CLT) o legislador brasileiro toma a ótica de que as partes que figuram na referida lide 

estão em condição de paridade/igualdade, o que obviamente não é a realidade. 

Partindo da abordagem dada pelo processo civil geral aos honorários de 

sucumbência nota-se que nessa seara do direito, tal instituto é inserido no processo 

judicial por se tratar de partes, em sua maioria em paridade socioeconômica, que em 

momento anterior firmaram compromisso de maneira espontânea, não havendo entre 

elas subordinação jurídica e/ou dever de obediência. (GONÇALVES, SILVA, 

OLIVEIRA, CAMPOS, BRUM, 2018). 

Relação jurídica muito distante da que encontramos no processo do trabalho, 

visto que existe entre as partes elevado grau de disparidade de condições 

socioeconômicas, marcada pela subordinação e dever de obediência do empregado 

frente seu empregador. Por isso o Processo do Trabalho encontra suas bases no ideal de 

ofertar maior acesso á justiça, segundo a própria Constituição Federal de 1988 narra na 

parte dos direitos fundamentais no artigo 5º, XXXV, e no art. 7º, XXIX, quando trata 

especificamente dos direitos trabalhistas. 

Entretanto, apenas com o advento da Lei nº 13.467/2017 tal instituto muito 

aplicado no direito e processo civil, chegou ao processo do trabalho, passando então a 

incidir sobre as partes vencidas em lides trabalhistas os honorários de sucumbência. O 

grande alvoroço por tal incidência teve precedentes nos entendimentos sumulados pelo 

TST (sumulas TST. 219 e 329) que não entendiam por correta a aplicação de honorários 

de sucumbência em procedimentos de natureza trabalhista, pois anteriormente à nova 

legislação mesmo que o trabalhador fosse vencido em sua demanda não teria que arcar 

com custas tão onerosas, tornando mais acessível à justiça do trabalho. 

Dito isso, vale ressaltar também que a nova legislação, em seu art. 791-A passou 

a legislar sobre a incidência de honorários sucumbenciais ainda que a parte vencida seja 

beneficiária da justiça gratuita, ou seja, que inicialmente demonstrou pelos meios da lei 

não possuir condições de arcar com quaisquer custas ou onerosidades processuais. 

Ainda nesse sentido, existe o fato de que na Justiça do Trabalho, a dificuldade 

probatória do trabalhador é gigantesca frente ao empregador, visto que muitas situações 

acontecem sem que o reclamante consiga documentar os fatos, a não ser pela oitiva de 

testemunhas que é considerada uma das provas mais frágeis de todos os meios 

probatórios, ou seja, o trabalhador adentra ao rol processual com dificuldades severas de 

arguir seus direitos por meios comprobatórios.(COSTA, 2019). 



No momento em que honorários sucumbenciais são inseridos nessa realidade, o 

acesso à justiça se resta totalmente prejudicado e o trabalhador amedrontado abandona 

seu direito a fim de evitar represarias econômicas. 

  

5 A REFORMA TRABALHISTA (LEI 13.467/17) E AS ALTERAÇÕES DE 

CARÁTER SUCUMBENCIAIS 

 

É de conhecimento comum que no momento da aprovação da reforma trabalhista 

(Lei 13.467/2017), iniciava-se no cenário nacional uma crise econômica e política sem 

precedentes e que se estende até o presente momento. Considerando tal fato, é inegável 

que tais circunstâncias afetaram diretamente a aprovação de tal reforma, como também 

seu texto. Tal entendimento segue o raciocínio de Jack Balkin (1987) que em sua obra 

demonstra que ideias e conceitos se modificam à medida que surgem novos contextos 

sociais, políticos e econômicos, sendo a mesma sistemática absorvida pelos 

ordenamentos jurídicos como um todo. 

Iniciou-se uma busca incessante para encontrar e punir ilegalidades, abusos e 

coibir o denominado “jeitinho brasileiro” na sociedade como um todo, não estando de 

fora de tal anseio o processo do trabalho. Sendo assim, a reforma veio apresentar à 

população, principalmente, a empresários e administradores de empresas em geral, 

mecanismos de coibir e evitar o “abuso” nos pedidos trabalhistas, denominada litigância 

de má-fé, sendo que tais atos advêm do que Jorge Luiz Souto Maior (2017) caracteriza 

como flexibilização: 

 

O termo “flexibilização”, como já ocorrera na década de 90, foi 
utilizado como um eufemismo para não se perceber a realidade, 
embutida na fórmula do negociado sobre o legislado. [...] Mas 
se para “flexibilizar” é preciso superar a lei é porque o que se 
pretende é diminuir o alcance das garantias legais em favor dos 
trabalhadores, pois, como se sabe, para ampliar os direitos, 
nunca houve impedimento jurídico. 
 

Ademais, o intuito de tal texto legal foi de modernizar a justiça do trabalho, 

facilitando e incentivando a geração de empregos, promovendo então consequente 

crescimento econômico. Sendo assim, acreditando em tal premissa pode-se afirmar que 

a Lei 13.467/2017 pode se encaixar também no que Balkin, 1994, narra em sua obra, 

qual seja, a ideologia da restrição, nascida da escola neoliberal, onde entende-se que o 



excesso de normas protetivas dificulta o crescimento econômico e impossibilita a 

criação de novos postos de trabalho. 

Entretanto, um fato curioso e relevante envolveu a aprovação do então Projeto 

de Lei 38/2017 pelo Congresso Nacional e em seguida sanção pelo Presidente da 

República. Como de costume, matérias de grande impacto social têm por pressuposto a 

análise de especialistas e a sociedade como um todo, principalmente, pelas classes 

afetadas por tal matéria alvo de alterações. É fato notório ainda, que tal análise demanda 

extensivo tempo e esforço por parte de quem os analisa e estuda, para oferecer ao corpo 

social informação completa e coerente para criação de opinião e tomada de decisão 

(leia-se aprovação ou não do texto em questão). (TRINDADE, 2017). 

 A curiosidade citada, é que para aprovação do PL 38/2017 que veio se tornar a 

Lei 13.467/17, tais procedimentos não foram respeitados, uma vez que o Projeto de Lei 

tramitou com singular agilidade pelas casas legislativas e não foi alvo de qualquer veto 

por parte do Presidente da República. Ademais, não houve qualquer participação 

substancial da sociedade civil, quiçá, aperfeiçoamentos pelo Senado Federal, quando 

por lá tramitou. 

É de entendimento doutrinário, que tais cuidados em matérias tão relevantes 

devem ser observados “como meio de evitar que o parlamento produza leis assim 

viciadas, espera-se que se realizem discussões amplas, haja reflexões serenas sobre sua 

extensão, e especialistas sejam consultados” (TRINDADE, 2017, p. 471). 

Discorrido e apresentados tais fatos, a conjuntura apresentada nos leva a concluir 

que, tal procedimento para aprovação da PL 38/2017, ou seja, as manipulações políticas 

nos momentos para votação e aprovação do novo texto trabalhista, se deu de tal 

maneira, por conta do conhecimento prévio do legislador que a matéria aprovada é 

controversa, retrógrada e promovente de desigualdades.  

 

Profundamente dissociada das ideias matrizes da Constituição de 1988, 
como a concepção de Estado Democrático de Direito, a principiologia 
humanística e social constitucional, o conceito constitucional de direitos 
fundamentais da pessoa humana no campo justrabalhista e da compreensão 
constitucional do Direito como instrumento de civilização, a Lei n. 
13.467/2017 tenta instituir múltiplos mecanismos em direção gravemente 
contrária e regressiva (DELGADO, 2017, p. 39). 
 

O exemplo inegável de tais conclusões foi o início da exigibilidade de 

honorários sucumbenciais aos trabalhadores, mesmo que estes tenham sido beneficiados 

com a justiça gratuita, criando situações sem precedentes de segregação e desigualdade 



no acesso á justiça. Não há como negar que existe severo ataque à Constituição Federal 

e aos seus princípios de direitos individuais, pois esta considera o trabalho como 

instrumento constitucional de afirmação da dignidade dos trabalhadores, visto seu papel 

essencial no sustento econômico seu e de sua família, como também na colocação como 

sujeito digno e de bom parecer frente a sociedade como um todo. Sendo assim, se tal 

mecanismo é enfraquecido e/ou arbitrariamente bloqueado às classes menos afortunadas 

de conhecimento, riqueza e poder, a Constituição Federal é desrespeitada. E com ela 

dilui-se todo o conceito de igualdade e direitos humanos que outrora povoava referida 

sociedade. (Associação Nacional dos Analistas Jurídicos da União, 2011) 

Figuras importantes do cenário jurídico nacional se posicionaram contra tais 

avanços sobre direitos e garantias do trabalhador, como no caso do Procurador Geral da 

República que em 2017 propôs ação direta de inconstitucionalidade (ADI) requerendo 

que fosse declarada a inconstitucionalidade do art. 790-B, caput e §4º, e 791-A, §4º da 

CLT que responsabiliza a parte vencida pelo pagamento de honorários, ainda que 

beneficiário da justiça gratuita, que foi argumentado da seguinte forma: 

 
ADI 5766: Com propósito desregulamentar e declarado objetivo de reduzir o 
número de demandas perante a Justiça do Trabalho, a legislação avançou 
sobre garantias processuais e viola direito fundamental dos trabalhadores 
pobres à gratuidade judiciária, como pressuposto de acesso à jurisdição 
trabalhista. Assim o fez ao alterar os arts. 790-B caput e §4º e 791-A §4º, da 
Consolidação, e autorizar o uso de créditos trabalhistas auferidos em 
qualquer processo, pelo demandante beneficiário da justiça gratuita, para 
pagar honorários periciais e advocatícios de sucumbência. (2017, p. 5-6). 
 

Em suma, inúmeros juristas vão de encontro com o alegado na ADI acima 

mencionada considerando a Reforma Trabalhista (LEI 13.467/17) um desmonte a 

garantias e direitos do trabalhador, principalmente no que tange à imposição de 

dificuldades de arguição de direitos após a aprovação do art. 791-A, caput, e §4º da 

CLT (Decreto-lei nº 5.452, de 1ª de maio de 1.943). 

Porém o Tribunal Superior do Trabalho não segue o entendimento de 

doutrinadores e juristas tendo declarado constitucional a aplicação de honorários 

sucumbenciais mesmos para beneficiários da justiça gratuita, tendo decidido o relator, 

ministro Alberto Bresciani que a reforma trabalhista sugere uma alteração de paradigma 

no direito material e processual do trabalho (PRITSCH. Cesar Zucatti, JUNQUEIRA. 

Fernanda Antunes Marques, MARANHÃO, Ney, 2019). 



 “No âmbito do processo do trabalho, a imposição pelo legislador de honorários 

sucumbenciais ao reclamante reflete a intenção de desestimular lides temerárias. É uma 

opção política.” 

Segundo o ministro Bresciani, a imposição da sucumbência a beneficiários da 

Justiça gratuita requer ponderação quanto à possibilidade de ser ou não tendente a 

suprimir o direito fundamental de acesso ao Judiciário daquele que demonstrou ser 

pobre na forma da lei. 

 
Não obstante, a redação dada ao art. 791-A, § 4º, da CLT, demonstrou 
essa preocupação por parte do legislador, uma vez que só será exigido 
do beneficiário da Justiça gratuita o pagamento de honorários 
advocatícios se ele obtiver créditos suficientes, neste ou em outro 
processo, para retirá-lo da condição de miserabilidade. Caso contrário, 
penderá, por dois anos, condição suspensiva de exigibilidade. 
 

Dessa forma, concluiu o relator, os condicionamentos impostos restauram a 

situação de isonomia do atual beneficiário da Justiça gratuita e demais postulantes.6 

 
A constatação da superação do estado de miserabilidade, por óbvio, é 
casuística e individualizada. Destaco, ainda, que o acesso ao Judiciário 
é amplo, mas não incondicionado. 
 

Cabe ressaltar alguns pontos, sendo eles:  

1 Mesmo sendo o trabalhador beneficiário de justiça gratuita está sujeito ao 

pagamento de honorários sucumbenciais; 

2 A mera sucumbência gera o dever de arcar com honorários advocatícios 

sucumbenciais; 

3 A fixação dos referidos honorários será realizada sobre o valor que liquidar-se a 

sentença, do proveito/lucro econômico resultante da lide e em casos de não 

haver condições de mensurar tal proveito, será fixado sobre o valor atualizado da 

causa. Os valores orbitaram entre 5% (cinco por cento) como porcentagem 

mínima pré-fixada e podendo chegar aos 15% (quinze por cento).  

4 o Juízo fixará os honorários de sucumbência recíproca caso o empregado tenha 

sua ação julgada procedente em parte;  

5 suspensão da obrigação de pagar pelo prazo de dois anos, caso o sucumbente 

beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido crédito nos autos ou em outro 

processo capaz de suportar o valor fixado. (BRASIL, 2017). 

                                                           
6
 Processo nº 2054-06.2017.5.11.0003 – 3ª Turma – Tribunal Superior do Trabalho 



 

A nova redação legal alterou significantemente o princípio do protecionismo 

processual ao inserir no âmbito do direito do trabalho a sucumbência recíproca, o que 

em suma gera receio de partes socioeconomicamente mais fracas arguir seus direitos. 

Frente à tal anomalia jurídica, correntes doutrinárias se formaram argumentando que 

levando em consideração que os recursos obtidos em demandas trabalhistas tem 

natureza salarial, e ainda somado ao fato do trabalhador em alguns casos ser da 

assistência judiciária (gratuidade da justiça) é indevido o pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais com esses créditos, pois mostra-se incompatível com a 

Constituição Federal. 

Vindo de encontro com o narrado acima firmou-se o Enunciado 100, da II Jornada 

de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA in verbis: 

 
HONORÁRIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. É 
INCONSTITUCIONAL. A PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DOS 
CRÉDITOS TRABALHISTAS RECONHECIDOS EM JUÍZO PARA 
O PAGAMENTO DE DESPESAS DO BENEFICIÁRIO DA 
JUSTIÇA GRATUITA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU 
PERICIAIS (ARTS. 791-A,§ 4º, E 790-B, § 4º, DA CLT, COM A 
REDAÇÃO DA PELA LEI Nº 13.467/2017), POR FERIR OS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA E INTEGRAL, PRESTADA PELO ESTADO, E À 
PROTEÇÃO DO SALÁRIO (ARTS. 5º, LXXIV, E 7º, X, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL) (2017) 
 

Como narrado no início do presente artigo, as alterações na legislação trabalhista 

vieram com viés de atender à um clamor social por “justiça, punições severas e fim de 

privilégios ou atalhos em todas as searas da sociedade”, um retrato disto é a inserção do 

arbitramento de honorários sucumbenciais recíprocos que foram criados com a intenção 

de inibir formulações e obtenção de direitos dos reclamantes frente aos reclamados, 

permitindo que estes últimos de alguma forma compensassem seus atos ilícitos na 

relação de trabalho debatida na lide. 

O fato determinante, que demonstra que não terem sido atendidos os clamores 

sociais, mas sim criado precedentes para proliferação de desigualdade e inacessibilidade 

judicial é que ao inserir tais regras no processo do trabalho foi atacado o princípio da 

intangibilidade salarial e o caráter alimentos dos créditos trabalhistas, constituindo um 

desestímulo ao exercício da justiça e não o contrário. 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

Conforme tudo já discorrido e apresentado, nota-se que os honorários 

advocatícios sucumbenciais passaram por uma mudança significativa no âmbito do 

direito do trabalho, reflexo disso é a edição e vigência da Lei nº 13.467/2017, que 

trouxe ao rol das normas trabalhistas o art. 791-A. 

A aplicação dos honorários sucumbenciais passou a ocorrer nos casos de mera 

sucumbência após a inserção do art. 791-A na legislação trabalhista, o que significou a 

inutilização dos entendimentos contidos nas Súmulas 219 e 329 do TST, ainda foram 

inutilizadas as Orientações Jurisprudenciais 304 e 305 do TST, causando severa 

desestimulação e barreira no acesso à justiça pela parte hipossuficiente da relação 

trabalhista (empregado). 

Um ponto a ser sobressaltado é que além do viés do empregado, mesmo sendo 

beneficiário da justiça gratuita, ser condenado ao pagamento de honorários 

sucumbenciais pela negativa de seus pedidos seja totalmente ou parcialmente, o 

empregador poderá “vigiar” a vida privada do empregado/autor pelo prazo de dois anos, 

buscando alterações em sua situação socioeconômica para que então exija o pagamento. 

Somado á tamanhas anomalias jurídicas há o fato de que, se o empregado figurar 

no polo passivo da ação trabalhista, e nessa mesma ação apresentar reconvenção a fim 

de defender e assegurar seus direitos e interesses, também poderá arcar com o 

pagamento de honorários sucumbenciais parciais ou totais se for vencido. Poderá 

também ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda 

que revestido da gratuidade da justiça. 

Todas as situações narradas demonstram uma afronta e retrocesso frente a tantas 

conquistas em direito angariadas em vários períodos históricos do direito brasileiro que 

se iniciaram no final do império e se aperfeiçoaram até a Constituição Federal de 1988. 

Entretanto, com a aprovação do texto trazendo a chamada “Reforma Trabalhista” 

princípios constitucionais foram ultrajados.  

Sendo assim conclui o que segue: 

Primeiramente, não há meios para negar a INCONSTITUCIONALIDADE (em 

ambos os controles difuso/concentrado) do art. 791-A da CLT, pois viola direitos 

constitucionais, como o livre acesso ao Judiciário, uma vez que causa receio e obstrui de 

forma contundente o trabalhador de acessar seus direitos pelo medo de ter que arcar 

com custas sucumbenciais em caso de improcedência parcial ou total de sua demanda. 



Há ainda no referido artigo (art. 791-A, CLT) severo ataque ao princípio da 

igualdade, visto que ao inserir custas tão gravosas no procedimento do trabalho permite 

que apenas indivíduos em situação socioeconômica mais avantajada sejam capazes de 

arguir seus direitos, ou no caso de empregadores, se defenderem e eximirem-se de 

responsabilidade. Já nos tempos do império grego assegurava os famosos filósofos que 

o direito deve relacionar-se com os desiguais à medida de sua desigualdade para que a 

igualdade social seja alcançada, se em tempos tão distantes tal conceito de justiça já era 

seguido, respeitado e repetido não há por onde alegar que tal legislação com natureza 

segregatória se mantenha em nosso ordenamento jurídico. 
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