


*Lei n◦ 5.584/1970

*Súmula 219, do TST

*Lei 13.467/2017

Art. 791-A, CLT 



INSTRUÇÃO NORMATIVA TST Nº 41, DE 21.06.2018
Art. 6º Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios 
sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será 
aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017 ( Lei 
nº 13.467/2017 ). 
Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do art. 14 da 
Lei nº 5.584/1970 e das Súmulas nºs 219 e 329 do TST. 



HIPÓTESES DE CABIMENTO 

 CLT 

 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. 

 § 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a 
Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver 
assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 

 (...)

 § 5o São devidos honorários de sucumbência na 
reconvenção.



Serão devidos honorários na execução e 
nos recursos interpostos?  

Aplicação supletiva ou silêncio eloquente?...

 CPC

 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor.

 § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento 
de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 
recursos interpostos, cumulativamente.

 Execução de título extrajudicial??? 



 LIDES QUE NÃO DERIVEM DA RELAÇÃO DE 
EMPREGO

 Súmula nº 219 do TST

 (...) 

 IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de 
relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento 
dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à 
disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 
90). 



Ações contra a Fazenda 
Pública

 Art. 791-A. 

 § 1º  Os honorários são devidos também nas ações 
contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte 
estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua 
categoria.

 Não houve menção quanto aos critérios para fixação 
dos honorários quando a Fazenda pública for parte. 



 Interpretação 1 : Seguir a regra geral, disposta na própria CLT, 
Art. 791-A. 

 Interpretação 2: Aplicação supletiva do Art. 85, § 3º do CPC.

 Súmula nº 219 do TST (alterada a redação do item I e 
acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015)

 (...) 

 VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-
ão os percentuais específicos de honorários advocatícios 
contemplados no Código de Processo Civil.



 CPC 

 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor.

 § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e 
os seguintes percentuais:

 § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e 
os seguintes percentuais:

 I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos;

 II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) 
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;



 II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) 
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

 III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois 
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

 IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte 
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

 V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem 
mil) salários-mínimos.

 V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem 
mil) salários-mínimos.



RECONVENÇÃO  
 Art. 791-A

 § 5º  São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

 A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reconvenção 
constitui ação autônoma, sendo devidos os honorários em razão da 
sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

 CPC Art. 85 (…) § 1º São devidos honorários advocatícios na 
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, 
na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, 
cumulativamente.



 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO. EXISTÊNCIA.HONORÁRIOS. RECONVENÇÃO. 
INDEPENDÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL. 1. Constatada a 
existência de omissão na decisão embargada, os embargos 
de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício. 2. Os 
honorários na ação principal são independentes daqueles 
fixados na ação de reconvenção. 3. Embargos de 
declaração acolhidos com efeitos infringentes.

 (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1366252 GO 2010/0198680-2, 
Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 
Julgamento: 07/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 14/06/2011)



 CPC 

 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 
advogado do vencedor.

 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na 
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, 
cumulativamente.

 [...]

 § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários 
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional 
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o 
disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo 
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos 
§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.



Honorários Assistenciais 

 A Lei nº 13.467/17 revogou tacitamente os honorários 
assistenciais da Lei nº 5.584/70? 

 (Art 16. Os honorários do advogado pagos pelo vencido reverterão 
em favor do Sindicato assistente.) 

 A quem pertencem os honorários assistenciais? 

 Haverá cumulação de honorários de sucumbência com honorários 
assistenciais? 

 É cabível a  cumulação de honorários assistenciais com honorários 
contratuais?



 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ASSISTENCIAIS E SUCUMBENCIAIS. 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. Embora a Lei nº 13.467/2017 não 
tenha expressamente excluído o instituto dos honorários advocatícios 
assistenciais, não há como se cogitar na condenação cumulativa da 
Reclamada em honorários assistenciais e em honorários advocatícios 
de sucumbência, pois ambos os pleitos visam remunerar o trabalho 
prestado pelo advogado no processo trabalhista, ainda que na 
qualidade de credenciado pelo sindicato assistente, conforme § 14, do 
artigo 85 do CPC c/c inciso IV, § 2º, do artigo 791-A, da CLT. Dessa 
forma, a pretensão em tela configuraria bis in idem, o que é vedado 
pelo ordenamento jurídico brasileiro.

 (TRT-3 - RO: 00104844020185030065 0010484-40.2018.5.03.0065, 
Relator: Convocado Antonio Carlos R.Filho, Oitava Turma)



 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª , PROCESSO nº 
0020496-90.2014.5.04.0303 (RO)

 EMENTA. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM FACE 
DE SINDICATO DE TRABALHADORES E ADVOGADOS A ELE 
VINCULADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS 
ASSISTENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. (...) Por 
possuírem natureza distinta, é possível a cobrança cumulativa de 
honorários assistenciais e honorários contratuais. O advogado 
credenciado ao sindicato não tem obrigação de prestar seu serviço 
de forma gratuita, porquanto, o direito aos honorários contratuais é 
legalmente previsto. Destaca-se que há jurisprudência do STJ no 
sentido de que é possível a cobrança de honorários contratuais, 
quando se trata de contrato de risco, ou seja, o pagamento da 
verba se condiciona ao êxito no processo, impedindo, assim, que 
os efeitos da Lei 1.060/50 (atualmente do art. 98 do CPC/2015) se 
estenda aos honorários advocatícios contratualmente estipulados. 



 Supremo Tribunal Federal

 (...) não há qualquer ilegalidade ou crime no fato de um 
advogado pactuar com seu cliente, em contrato de risco, a 
cobrança de honorários, no caso de êxito em ação judicial 
proposta, mesmo quando este goza do benefício da gratuidade 
de justiça. Este entendimento, aliás, está pacificado na Súmula 
450 deste Tribunal, que dispõe que são devidos honorários de 
advogado sempre que vencedor o beneficiário da justiça 
gratuita. Vê-se, portanto, que o Parquet estadual, laborou em 
equívoco ao consignar, na exordial acusatória, que o paciente 
estaria impossibilitado de cobrar honorários advocatícios, por 
força art. 3°, V, da Lei 1.060/50, uma vez que o referido 
dispositivo apenas isenta a pessoa necessitada de pagar os 
honorários resultantes da sucumbência, ou seja, aqueles 
devidos ao advogado da parte contrária, mas não os que ela 
contrata com o seu patrono, levando em conta o eventual 
proveito que terá na causa.

 [HC 95058, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 4-9-2012, 
DJE 245 de 14-12-2012.]



Congresso Nacional  

 PLC nº 139/2017 – alteração da CLT para permitir a 
destinação dos honorários assistenciais aos advogados 
da causa e a cumulação de honorários assistenciais com 
honorários contratuais.

 Último estado:

 15/03/2018 - PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO 
PLENÁRIO



JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
EXTRAJUDICIAL

 Tratando-se de procedimento 

de jurisdição voluntária, haja vista a ausência de 

lide, afigura-se por descabida a condenação 

em honorários de sucumbência.

 Desistência de ação → Homologação → Transação 

Extrajudicial alcançando honorários - Induz prevenção 
do juízo?



AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 Em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público não é possível a 
cobrança de honorários advocatícios.

 Honorários sucumbenciais pertencem aos advogados e o Ministério 
Público não exerce advocacia.

 A atuação do Ministério Público em defesa dos interesses da 
coletividade não é paga pelas custas do processo e sim pelos impostos 
gerais suportados pela população

 Lei 7347/85

 Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de 
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, 
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 
honorários de advogado, custas e despesas processuais.



AÇÕES COLETIVAS 

 CDC

 Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código 
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas, 
nem condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogados, 
custas e despesas processuais.

 Ações coletivas propostas por entidades de classe em 
substituição processual admite honorários 
assistenciais ?

 PL 6570/2016, 31/10/2017→ CCJC:   Aprovada a 

Redação Final





Lei 13.467/2017 

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.



PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA 

Assenta-se ele na ideia fundamental de que o 
processo não deve redundar em prejuízo da 

parte que tenha razão. 

Ônus imposto ao vencido para o pagamento das 
custas e despesas processuais, dos honorários e de 

outras cominações como juros e correção monetária.

O fundamento dessa condenação é o fato objetivo 
da derrota.



SUCUMBÊNCIA FORMAL

Processual 

SUCUMBÊNCIA MATERIAL 

Econômica 

Novo princípio da congruência



 PETIÇÃO INICIAL    E   PRINCÍPIO DA 
CONGRUÊNCIA 

 (CLT, art. 840, §1º c/c NCPC, arts. 141 e 492)

 Pedido certo (expresso, preciso, explícito)

 Pedido determinado (definido quando à 
quantidade e qualidade / espécie e extensão – an

debeatur)

 Pedido com indicação do valor (quantidade –
quantum  debeatur)



NCPC

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes,

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.



1. Sucumbência total

 Ocorre quando a parte vencida teve todos os seus pedidos 
indeferidos.

2. Sucumbência mínima

 É quando uma das partes decaiu de parte mínima, ínfima, 
de sua pretensão. 

 CPC, Art. 86. Parágrafo único.  Se um litigante sucumbir em 
parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, 
pelas despesas e pelos honorários.



3. Sucumbência parcial/Recíproca 

 As partes decaem apenas parcialmente de suas 
pretensões, sendo,  ao mesmo tempo, vencedoras e 
vencidas.

 Art. 86.  Se cada litigante for, em parte, vencedor e 
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre 
eles as despesas.



“ Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa 
própria, serão devidos honorários de sucumbência 
(...)”

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo 
arbitrará honorários de sucumbência recíproca, 
vedada a compensação entre os honorários.



Sucumbência 
Parcial

Sucumbência 
Recíproca 

“Não conduz a resultado prático algum a 
discussão sobre se é mais correto dizer 
sucumbência parcial ou sucumbência 

recíproca.   Ambas as locuções são 
inteligíveis e razoáveis e, portanto, 

fungíveis.” 
(Dinamarco. Instituições de Direito Processual 

Civil, São Paulo: Malheiros, v.II, p. 652) 



 “A sucumbência recíproca é a mais notória dessas hipóteses 
porque, se cada litigante for parcialmente vencedor e 
parcialmente vencido, isso significa que na parte em que foi 
vencido ele sucumbiu. Isso pode acontecer sempre que o 
processo tenha um objeto composto, como no caso de 
cúmulo de pedidos, ou que ele seja decomponível (pedido de 
dinheiro, coisas fungíveis); ao julgar a demanda procedente 
em parte, o juiz estará impondo parcial sucumbência a cada 
um dos litigantes.

 O acolhimento de um dos pedidos cumulados e rejeição do 
outro significa que em relação a cada um deles uma das 
partes tinha razão e a outra sucumbiu. Em caso de pedido de 
condenação em dinheiro, a condenação parcial significa que 
o autor tinha direito a uma parcela do que pediu, mas não o 
tinha à outra - sempre, sucumbência parcial ou recíproca.”



 A  distinção entre sucumbência parcial e 
sucumbência recíproca apenas terá sentido se 
se considerar que ocorre sucumbência 
recíproca quando autor e réu são 
parcialmente vencedores e vencidos em suas 
pretensões e ocorre a sucumbência parcial no 
sentido de que nesta uma das partes 
consegue apenas parcela do que pleiteava, 
sem que a parte contrária também tenha 
conseguido fração do que se ansiava 
conquistar. 



 O  NCPC também utiliza a expressão 
“sucumbência parcial” para a situação de 
litigantes parcialmente vencedores e vencidos 
em suas pretensões.

 “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, 
vencedor e vencido, serão proporcionalmente 
distribuídas entre eles as despesas.

 (...)

 § 14. Os honorários constituem direito do 
advogado e têm natureza alimentar, com os 
mesmos privilégios dos créditos oriundos da 
legislação do trabalho, sendo vedada a 
compensação em caso de sucumbência parcial.”





 RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Idade. Honorários. 
Sucumbência parcial. - O limite do pensionamento devido aos 
dependentes de vítima que trabalhava e contribuía para o 
sustento da família é até os 65 anos, tempo de sua provável 
sobrevida, diminuída a pensão a partir dos 25 de idade, 
quando presumivelmente assumiria novos compromissos de 
ordem pessoal. - Deferida importância menor do que a 
requerida na petição inicial, os honorários devidos ao 
advogado dos autores devem ser reduzidos, a fim de ser 
considerado o fato da sucumbência parcial. Recurso 
conhecido em parte e provido.

 (STJ - REsp: 171349 PR 1998/0026141-9, Relator: Ministro 
RUY ROSADO DE AGUIAR, T4 - QUARTA TURMA), Data de 
Publicação: DJ 08.02.2015)



Quando existir no processo cúmulo de pedidos 
ou o bem da vida for passível de 
quantificação, com a possibilidade de ser 
concedido em quantidade menor do que a 
pedida poderá haver sucumbência  recíproca, 
situação na qual a causa do processo deve ser 
atribuída a ambas as partes. 



Ações Indenizatórias 

Dano moral 

Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça  

(datada de 07.06.2006) 

“Na ação de indenização por dano moral, a 
condenação em montante inferior ao 
postulado na inicial não implica sucumbência 
recíproca.”

► Controvérsia doutrinária sobre a superação 

desta Súmula  ( Art. 292, V, CPC) 



 Código de Processo Civil de 1973      Desnecessário 
que o autor do pedido de indenização por danos 
morais determinasse, de antemão, o quantum 
indenizatório na petição inicial. 

 Em caso de procedência da demanda, o juiz fixava, 
na sentença, o montante que considerasse justo e 
por esta razão, mesmo nos casos de fixação de 
quantum inferior ao pedido, considerava-se não 
haver sucumbência do demandante e o autor poderia 
recorrer buscando sua majoração.  



 NCPC 

 Art. 292, V, 

 “o valor da causa constará da petição inicial ou 
da reconvenção e será, na ação indenizatória, 
inclusive a fundada em dano moral, o valor 
pretendido”.

 Princípio da congruência              



Decisões sem enfrentamento do 
mérito 

Sucumbência 





Sucumbência    

Fato objetivo da 

derrota

Causalidade    

Elemento Subjetivo 

da evitabilidade 

Sucumbência        Elemento da Teoria da Causalidade. 
A obrigação de arcar com o custo econômico do processo, 
pagando as despesas processuais e os honorários 
advocatícios, deve recair sobre aquele que deu causa ao 
processo (e que, na maioria das vezes – mas nem sempre –
resta vencido)





 A  regra da sucumbência é orientada pelo princípio da 
causalidade.

 Não há nenhuma antítese entre o princípio da 
causalidade e o princípio da sucumbência como 
fundamento pelas despesas do processo; se o 
sucumbente deve suportar, isso acontece porque a 
sucumbência demonstra que o processo foi causado por 
ele.





O princípio da causalidade é mais largo 
do que o da sucumbência, no sentido de 

que esta é apenas um dos indícios da 
causalidade, um seu elemento revelador. 

(CAHALI, Yussef Said - Honorários Advocatícios,  4ª Ed.  São 
Paulo:  Revista dos Tribunais pg. 50 e 51.) 



 Quando não houver julgamento do mérito, deve o juiz fazer 
exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem 
desencadeou um processo sem justo motivo e mesmo que 
de boa-fé.

 Se a  extinção do processo se dá por motivo 
superveniente que não pode ser atribuído as partes,   
inexistindo portanto o elemento subjetivo, a evitabilidade,  
não há causalidade e pois, não há condenação em 
honorários advocatícios.



CPC 

 Art. 85.

 § 10.  Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos 
por quem deu causa ao processo.

 Art. 90.  Proferida sentença com fundamento em desistência, em 
renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os 
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 
reconheceu.

 § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a 
responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será 
proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual 
se desistiu.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO POR PARTE DO 
CONTRIBUINTE, CAUSADORA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO 
FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1. É vasta e 
remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido de que o princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20, 
do CPC, encontra-se contido no princípio da causalidade, 
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo 
deve arcar com as despesas dele decorrentes. (...) 

 (STJ - REsp: 557045 SC 2003/0132301-9, Relator: Ministro JOSÉ 
DELGADO, Data de Julgamento: 04/09/2003, T1 - PRIMEIRA TURMA, 
Data de Publicação:  --> DJ 13/10/2003 p. 311)



 “Quando a extinção do processo se der pelo exaurimento 
superveniente de uma das condições para o exercício do direito de 
ação, a exemplo do interesse processual, não se pode aferir, 
categoricamente, qual das partes foi sucumbente, afastando-se a 
regra prevista no Código de Processo Civil”.

 (TRF 5- Processo 0809448-55.2016.4.05.8300,  Rel. Desembargador 
Federal Vladimir Souza Carvalho, Data de Julgamento: 29.08.2017.) 



 Tratava-se de  ação postulando que os  valores referentes à multa 

prevista no artigo 8 da Lei 13.254/2016, que trata da regularização de 
ativos no exterior, fossem repassados ao Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). 

 Houve uma mudança na lei que obriga a inclusão do montante 
arrecadado com as multas na base de cálculo do FPM. O  juízo da 5ª Vara 
Federal de Pernambuco extinguiu o processo sem resolução de mérito, 
mas condenou a União a pagar os honorários.  Recurso da  AGU provido.  





 “É certo que, no caso de extinção do processo, sem julgamento 
do mérito, há que se perquirir quem deu causa ao mesmo, para lhe 
imputar a condenação nos ônus de sucumbência, inclusive honorários 
advocatícios. No caso, o motivo da extinção do processo sem 
resolução de mérito foi a apresentação de planilha referente a pessoa 
estranha à relação processual. Todavia, não é possível imputar ao 
autor a causa daquela extinção, porquanto não lhe foi ensejada a 
emenda à inicial, conforme previsão do art. 284, do Código de 
Processo Civil. Assim, como não se pode apontar a parte exequente, 
ora embargada, como efetiva concorrente para a extinção do 
processo, o princípio da causalidade não pode recair sobre si. 

 (PJE-APELAÇÃO CÍVEL 0800099-21.2013.4.05.8401, RELATOR : DES. 

FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO- 2ª TURMA”)



TST 

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA –
REPRESENTAÇÃO SINDICAL – REGISTRO. Só se reconhece ao 
sindicato a capacidade de estar em juízo na defesa dos interesses 
da categoria que representa se devidamente registrado no órgão 
competente do Ministério do Trabalho, na forma do art. 8º, I e II, 
da Carta Magna e da Orientação Jurisprudencial nº 15 da SDC 
desta Corte. Agravo de instrumento desprovido.



 (...) 

 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS  

 Infere-se da decisão regional a adoção do seguinte posicionamento quanto ao 
tema epigrafado:

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

 (...) Alega o recorrente que é pacífica a doutrina e jurisprudência quanto a 
serem indevidos, nesta Especializada, os honorários sucumbenciais quando a 
parte não se encontrar assistida por seu sindicato, como sói ocorrer na presente 
hipótese.

 Aduz, ainda, que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, sem 
qualquer condenação, não havendo falar assim em honorários de sucumbência.





 Devido à sucumbência do autor, torna-se imperiosa a sua 
condenação quanto à parcela em destaque.

 Como o resultado do julgamento foi pela extinção do 
processo, sem a resolução do mérito, incide na espécie o 
§ 4º do art. 20 do CPC. Assim, os honorários advocatícios 
"serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz". 
Portanto, não há violação, mas conformidade da decisão 
regional com os termos do art. 20 do CPC.

 Ante o exposto, nego provimento  ao agravo de 
instrumento.”



 Sem razão.

 A Instrução Normativa n.º 27 do TST dispõe em seu art. 5º que 
"Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários 
advocatícios são devidos pela mera sucumbência", atraindo o disposto 
no art. 20, § 3º, "a" a "c", do CPC (...) Assim, considerando que a 
causa não decorre de relação jurídica empregatícia, perfeitamente 
cabível os honorários advocatícios sucumbenciais.

 Nem se diga que o fato do processo ter sido extinto sem resolução 
do mérito isenta a parte do pagamento dos honorários advocatícios,
porquanto o § 4º do art. 20 do CPC mencionado estabelece que 
mesmo "Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, 
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda 
Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão 
fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas 
das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.“

 (Tribunal Superior do Trabalho. 7ª Turma - Acórdão do processo nº 
AIRR - 20600-29.2010.5.23.0001 - Data: 29/04/2014) 







 Ementa: TRT-PR-09-07-2010 EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
SUCUMBÊNCIA. LIDES INSCRITAS NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 45 /2004. PROCESSO 
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Nas 
demandas que não versem sobre o contrato de emprego, inseridas na 
competência material da Justiça do Trabalho por força da Emenda 
Constitucional n.º 45 /2004, os honorários advocatícios são devidos pela 
mera sucumbência, conforme determina a Instrução Normativa n.º 
27/2005 do colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Cuidando-se de 
hipótese em que o processo é extinto sem o exame do mérito, por perda 
superveniente de objeto, a responsabilidade pelas despesas processuais, 
nas quais se incluem os honorários advocatícios, deve ser decidida à luz 
do princípio da causalidade, recaindo a condenação sobre a parte que deu 
causa ao ajuizamento da ação. Recurso ordinário do réu conhecido e 
provido.

 TRT-9 - 1614200968900 PR 1614-2009-68-9-0-0 . Data de publicação: 
09/07/2010





 EMENTA: INTERDITO PROIBITÓRIO - HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO – PERDA DE OBJETO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
CAUSALIDADE. Nas ações em que o processo é extinto, sem 
resolução do mérito, por perda de objeto, a responsabilidade 
pelos honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da 
causalidade, segundo o qual, os honorários advocatícios devem 
ser suportados  pela parte que ensejou a instauração da 
demanda. 

 (TRT- 02279-2012-002-03-00-4-RO. Relatora: Juíza 
Convocada Sabrina de Faria Fróes Leão, Julgamento 23 abril de 
2013.)



Compensação 

 Art. 791-A, § 3º

 § 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará 
honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação 
entre os honorários.

 Vedada a compensação entre os honorários

 Súmula n. 306 do STJ x Art. 23 do Estatuto da Advocacia  x §
14 do artigo 85 do CPC. 







 Súmula n. 306 do STJ x Art. 23 do Estatuto da Advocacia  x §
14 do artigo 85 do CPC. 

 Súmula nº 306 do STJ: “Os honorários advocatícios devem ser 
compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o 
direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a 
legitimidade da própria parte”.

 Estatuto da Advocacia, Art. 23. Os honorários incluídos na 
condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao 
advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença 
nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, 
seja expedido em seu favor.





 CPC/73. “  Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao 
vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios 
(...)” as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (...)”

 CPC/15. “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor “

 Lei 13.467/2017. “Art. 791-A.  Ao advogado, ainda que atue em 
causa própria , serão devidos honorários de sucumbência, (...)”  



Parâmetro de arbitramento  

 ● Mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% 
(quinze por cento)

 Art. 791-A

 (...) 

 § 2º  Ao fixar os honorários, o juízo observará:

 I - o grau de zelo do profissional;

 II - o lugar de prestação do serviço;

 III - a natureza e a importância da causa;

 IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para o seu serviço.



Base de cálculo

a) Sobre o valor da liquidação da 
sentença;

b) Sobre o proveito econômico obtido

c) Sobre o valor atualizado da causa



 FIXAÇÃO EQUITATIVA

CPC/1973 CPC/2015
Art. 20. (...)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o

mínimo de dez por cento (10%) e o

máximo de vinte por cento (20%) sobre

o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o

trabalho realizado pelo advogado e o

tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas

de valor inestimável, naquelas em

que não houver condenação ou for

vencida a Fazenda Pública, e nas

execuções, embargadas ou não, os

honorários serão fixados consoante

apreciação equitativa do juiz, atendidas

as normas das alíneas a, b e c do

parágrafo anterior

Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e

o máximo de vinte por cento sobre o valor da

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,

atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido

para o seu serviço.

LEI 13.4567/2017

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.



 FIXAÇÃO EQUITATIVA

CPC 1973 
Não havendo condenação 

Percentuais * Discricionariedade 
judicial:  

a) nas causas de pequeno valor;
b) Nas de valor inestimável;

c) Naquelas em que não houvesse 
condenação;

d) Quando fosse vencida a Fazenda 
Pública;

e) Nas execuções

CPC 2015 
Adota regime normativo objetivo

Fixação equitativa *    
Remanesce APENAS na hipótese: 

do Art. 85, §8º CPC:     “Nas 
causas em que for inestimável ou 
irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa 
for muito baixo, o juiz fixará o 

valor dos honorários por 
apreciação equitativa, 

observando o disposto nos 
incisos do § 2o.”



TST SÚMULA 219

 TST SÚMULA 219

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO (alterada a 
redação do item I e acrescidos os itens IV a VI em 
decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT 
divulgado em 17, 18 e 21.03.2016 

 (...) 

 V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de 
substituição processual sindical, excetuados os processos 
em que a Fazenda Pública for parte, os honorários 
advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o máximo 
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do 
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, 
§ 2º).



Valor que resultar da liquidação da 

sentença

 Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor 
líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de 
sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e 
previdenciários.

 TST. OJ-SDI1-348 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE 
DE CÁLCULO. VALOR LÍQUIDO. LEI Nº 1.060, DE 
05.02.1950 (DJ 25.04.2007) Os honorários advocatícios, 
arbitrados nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060, de 
05.02.1950, devem incidir sobre o valor líquido da 
condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, 
sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários.



Proveito econômico

► Conceito incorporado no Art. 85, § 2o do novo CPC e 

reproduzido no Art. 791-A da CLT 

► Proveito econômico obtido pelo autor  corresponde ao 

benefício econômico efetivamente alcançado pelo autor 
na ação judicial por ele promovida.

Proveito econômico obtido pelo réu   corresponde ao  
valor da condenação que se impediu ( hipótese de 
improcedência) ou diferença entre valor pretendido e 
valor da condenação ( procedência parcial)

Prevalece para a fixação dos honorários, tanto o valor da 
condenação que se pede, quanto o da condenação que 
se impede



 “No caso de procedência dos embargos monitórios, os honorários 
advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, ou 
seja, a diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou ser 
efetivamente devido.” 

 (STJ, REsp 730861; REsp 1454777; ArRg no REsp 1096522; REsp
1346749; AgRg no REsp 945646.)

 ACÓRDÃO EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 
CÍVEL. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. LIBERAÇÃO DE CARTA DE 
CRÉDITO. RECUSA. EXIGÊNCIA DE GARANTIA ADICIONAL. DANO 
MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO 
PELAS PARTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. (...) Para o autor, o 
proveito econômico equivale ao benefício alcançado com o (s) pedido (s) 
julgado (s) procedente (s), enquanto para o réu, o proveito econômico 
corresponde ao benefício alcançado com a improcedência de um ou mais 
pedidos formulados pelo autor. Provido o recurso, aplica-se o disposto no 
artigo 85, § 11, do CPC⁄2015, para condenar o Recorrido ao pagamento, 
em favor do advogado do Recorrente, de honorários sucumbenciais 
recursais. Recurso provido.

 (TJ-ES - APL: 00085137020158080021, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL 
JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 
Data de Publicação: 24/03/2017)





Quando autor e réu forem vencidos e vencedores 
(sucumbência recíproca), serão duas as bases de cálculo 
utilizadas para o arbitramento das verbas honorárias: 

 1.  Os honorários devidos ao advogado do autor serão 
fixados em atenção ao valor da condenação ( que 
representa ao mesmo tempo, o proveito econômico obtido 
pelo autor) 

 2. Os honorários devidos ao advogado do réu serão fixados 
tomando-se por parâmetro o proveito econômico obtido.



Valor atualizado da causa 

 Caráter subsidiário

 Quando não houver imposição condenatória de 
efeitos pecuniários ou patrimoniais. 

 Ex. Ações de natureza meramente declaratória

 Súmula nº 14, do Superior Tribunal de Justiça: 
"Arbitrados os honorários advocatícios em percentual 
sobre o valor da causa, a correção monetária incide a 
partir do respectivo ajuizamento".



JUROS DE MORA 

 Art. 833 CLT     Juros de mora devidos a partir da data em que for 
ajuizada a reclamação inicial. 

 Aplicável em relação aos honorários advocatícios ? 

 “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros de mora 
incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão em que forem 
arbitrados “  (§ 16 do art. 85 do CPC/2015)

 Trata-se de positivação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
que se firmou no sentido de que “é legítima a inclusão de juros de mora na 
condenação em honorários, ainda que não solicitado na inicial ou não 
previsto na sentença, fixando o termo inicial da sua incidência a partir da 
mora que ocorre com o trânsito em julgado da decisão “(REsp nº 
771029/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 09/11/2016).





Cumulação objetiva 

 CPC 

 “ Art. 292.  O valor da causa constará da petição inicial ou da 
reconvenção e será:

 (...) 

 VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 
correspondente à soma dos valores de todos eles;

 VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior 
valor;

 VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do 
pedido principal.” 



CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DIVERSOS 

 “ CPC. 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.” 



PEDIDOS ALTERNATIVOS

 “Art. 325.  O pedido será alternativo quando, 
pela natureza da obrigação, o devedor puder 
cumprir a prestação de mais de um modo.”  CPC.

 Inexiste a sucumbência recíproca quando, 
havendo pedidos alternativos, acolhido o principal.



 “ Art. 326.  É lícito formular mais de um pedido 
em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça 
do posterior, quando não acolher o anterior.” CPC.

 A jurisprudência majoritária do STJ firma-se no 
sentido de que há sucumbência recíproca na 
improcedência de pedido principal com acolhimento 
com acolhimento de pedido sucessivo.  

PEDIDOS SUCESSIVOS 



Superior Tribunal de Justiça 

 “   (...)   A improcedência de um dos pedidos cumulados 
sucessivamente caracteriza a sucumbência recíproca. Ao 
contrário do que ocorre com os pedidos alternativos, em 
que o demandante satisfaz-se com o acolhimento de 
qualquer das providências requeridas. ( ...) “ 

 “ (...) Há sucumbência recíproca na improcedência de 
pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo 
(CPC, Art. 289)"

 Precedentes : REsp 618.637-SP, DJ 27/8/2007; AgRg no Ag 264.726-
SP, DJ 26/6/2000; EDcl no REsp 380.435-RS, DJ 24/10/2005, e EDcl nos 
EDcl no REsp 383.316-RS, AgRg-AgRg-REsp 646.383 – (2004/0034966-
5) 



“A sucumbência total do demandante, quando deduz 
cumulação  subsidiária, só existirá se todos os seus 

pedidos forem rejeitados. Acolhido o pedido subsidiário, 
não se fala de sucumbência parcial: cabe relembrar que, 
em demanda formulada com cumulação eventual, não é 
possível o acolhimento de mais de um pedido. Acolhido 

totalmente um dos pedidos, o autor é vencedor 
exclusivo.  E, assim sendo, não é ele considerado 

vencido e não pode, em consequência, ser condenado ao 
pagamento de verbas sucumbenciais. 

De todo modo, como os pedidos não são 
somados, basta o acolhimento de um deles para que 

suporte o réu, por inteiro, os encargos da sucumbência. 
“ (Dinamarco, CÂNDIDO. Instituições de Direito 
Processual Civil. São Paulo: Malheiros, p. 172)



Cumulação subjetiva 

 CPC 

 “Art. 87.  Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os 
vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos 
honorários.

 § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de 
forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo 
pagamento das verbas previstas no caput.

 § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os 
vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos 
honorários.” 



 Cada litisconsorte é uma parte processual autônoma no 
processo: 

 Art. 117.  Os litisconsortes serão considerados, em suas 
relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto 
no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de 
um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

 Deste  modo, nos julgamentos proferidos em sede de Processo 
do Trabalho quando presente o litisconsórcio necessário ou 
facultativo, a sucumbência para fins de fixação da verba 
honorária deverá levar em conta as especificidades de cada um 
dos litisconsortes. 



 Havendo litisconsórcio entre os que tenham sido 
condenados a arcar com o custo econômico do 
processo, respondem eles proporcionalmente pelas 
despesas e honorários, devendo a sentença distribuir 
entre eles, expressamente, a responsabilidade 
proporcional pelo pagamento. 

 Se a sentença for omissa, os vencidos responderão 
solidariamente, hipótese em que o devedor que efetue 
o pagamento poderá cobrar de seus codevedores suas 
quotas-parte, em frações iguais (CC, art. 283).



LITSCONSÓRCIO NECESSÁRIO 
ULTERIOR 

 CLT, 611-A, § 5º. Os sindicatos subscritores de 
convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho 
deverão participar, como litisconsortes necessários, em 
ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a 
anulação de cláusulas desses instrumentos.

 As entidades sindicais, se sucumbentes (mediante 
declaração de nulidade e de ineficácia de norma 
convencional) ou vencedoras, serão respectivamente 
condenados ou receberão honorários advocatícios (CLT, 
791-A)?

 Se as entidades sindicais subscritoras da norma 
convencional serão rés, também participarão (sic) do 
processo como litisconsortes (CLT, 611-A, parágrafo 5º) 
de quem? E com que finalidade?



Pluralidade de Advogados 

 PARTES COM ADVOGADOS DISTINTOS 

 Tratando-se de partes assistidas por procuradores 
distintos, o valor arbitrado a título de honorários 
advocatícios deve ser rateado entre eles.

 Não é admissível que a condenação em honorários 
seja cumulada e ultrapasse o limite máximo percentual 
estabelecido no Art. 791 A. 



 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO ANTECIPADA DE EXTINÇÃO PARCIAL 
DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO AOS DANOS 
MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% PARA 
CADA UM DOS TRÊS CAUSÍDICOS DOS RÉUS. INSURGÊNCIA DO 
AUTOR. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA DECISÃO PARCIAL QUE, 
SOMADA, ULTRAPASSA O MÁXIMO LEGAL. EXEGESE DO ART. 85, § 2º, 
DO CPC. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DEVIDOS 
AOS VENCEDORES. DECISÃO REFORMADA, PARA FIXAR A 
SUCUMBÊNCIA EM MONTA ÚNICA. (...) Havendo pluralidade de 
vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados 
entre eles, na proporção das respectivas pretensões." (STJ, AgRg no 
Ag 1241668/RS, Rel. Ministro Og Fernandes)



 “ Embargos à execução. Honorários advocatícios de 
sucumbência. Pluralidade de vencedores representados por 
distintos advogados. Divisão da verba honorária pelo número 
de vencedores. (...) Como há pluralidade de vencedores (1) 
Espólio de Oswaldo de Carvalho Costa, (2) Lúcia Maria Costa 
Leandro, (3) Lygia Maria Piedade Costa e (4) Lygia Piedade 
Costa , o valor há de ser rateado entre eles proporcionalmente, 
conforme preceitua o art. 23 do CPC, não sendo admissível 
atribuir a cada advogado a mesma quantia, como fez a 
instância ordinária. (...)Por outro lado, a existência de 
pluralidade de vencedores não pode de modo algum funcionar 
como causa de agravamento da responsabilidade advocatícia 
dos vencidos, de modo a instituir-se uma condenação dupla 
em razão da multiplicidade de vitoriosos.



 ( ...) Assim, 'a circunstância de terem os réus, vencedores 
no pleito, advogados diferentes, não traz como 
consequência a condenação do vencido em verba 
individuada para cada advogado no máximo da praxe 
arbitrável. Os honorários devem ser fixados no seu todo 
como quantum a que responde o vencido, rateada essa 
soma entre os diferentes advogados das partes vencedoras, 
quando defendem iguais interesses e sob o mesmo 
fundamento'. 

 (TJ-SP 10093657720158260344 SP 1009365-
77.2015.8.26.0344, Relator: Carlos Violante, Data de 
Julgamento: 10/08/2017, 2ª Câmara de Direito Público, 
Data de Publicação: 10/08/2017)



SUCESSÃO DE ADVOGADOS

 Qual dos advogados é  o titular do crédito 
referente aos honorários sucumbenciais, 
quando mais de um atuar numa mesma 
causa, de forma sucessiva e não 
concomitante? 

 Os honorários fixados no julgado devem 
ser repartidos entre eles.



 ► STJ. JULGAMENTO INÉDITO, JUNHO DE 2015 → A 4ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os honorários de 
sucumbência devem ser partilhados entre os advogados que atuaram na 
mesma causa, de forma sucessiva e em fases diferentes do processo.  
(REsp 1.222.194, Relator Min. Luis Felipe Salomão )

 Segundo o ministro, na hipótese em que mais de um advogado tenha 
atuado na causa durante a fase de conhecimento, de maneira sucessiva e 
sem vínculo entre si, cada um receberá seus honorários de forma 
proporcional aos serviços efetivamente realizados. 

 “É como uma corrida em que o bastão vai passando de um a um. (...) 
Portanto, é necessária a divisão da verba honorária de forma a beneficiar 
todos os causídicos, atribuindo os honorários fixados na sentença a cada 
um dos procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na 
medida de sua atuação.(...) o grau de zelo e o valor intelectual 
demonstrados pelo profissional, a complexidade da causa e as 
dificuldades que enfrentou serão considerados no momento de fixação do 
quantum .”



 CPC  Art. 85 

 (...) 

 § 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o 
percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações 
vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.   

 Nos casos em que há  condenação ao pagamento de pensão 
vitalícia mensal ou paga em parcela única,  a  base de cálculo 
da verba  em questão  corresponde às parcelas vencidas, 
acrescidas das doze primeiras parcelas vincendas, ou seja, 
valor de uma prestação anual.

Obrigação cuja duração se 
protrai no tempo 



ASTREINTES

 Não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios o valor 
de multa cominatória – aquela paga pelo atraso no cumprimento 
de determinações judiciais.

 “As astreintes, sendo apenas um mecanismo coercitivo posto à 
disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir suas decisões, não 
ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o 
que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios”

 ( STJ, REsp 1367212, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva –
Terceira Turma. JULGADO: 20/06/2017) 



Sucumbência mínima 

 CPC

 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.



AÇÃO RESCISÓRIA 

 Legitimidade passiva para a ação rescisória→ Omissão do CPC .

 Advogado → Litisconsórcio ? Interesse não apenas econômico, 
mas igualmente jurídico em participar do contraditório, visando a 
defender a sentença transitada em julgado que o beneficiara.

 RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
NECESSÁRIO ENTRE AQUELE QUE FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO 
E O ADVOGADO EM FAVOR DE QUEM CONSTITUÍDOS HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS.

 1. A legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do 
pedido deduzido em juízo. Assim, conforme informado pela teoria da 
asserção, devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles (e 
somente aqueles) que foram concretamente beneficiados pela sentença 
rescindenda.



 2. A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória 
que fixou honorários advocatícios sucumbenciais deve ser proposta não 
apenas contra o titular do crédito principal formado em juízo, mas também 
contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba honorária de 
sucumbência, porque detém, com exclusividade, a sua titularidade.

 3. Recurso especial provido.

 (REsp 1651057/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)

 A ação rescisória, quando busca desconstituir sentença condenatória que 
fixou honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser proposta não 
apenas contra o titular do crédito principal formado em juízo, mas também 
contra o advogado em favor de quem foi fixada a verba honorária de 
sucumbência, porque detém, com exclusividade, a sua titularidade.

 O vencedor da rescisória poderá promover nova demanda contra o 
beneficiário da sucumbência, visando à repetição do indébito?  



 Art. 791-A.

 (...)

 § 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.



 “Créditos capazes de suportar a despesa, 
ainda que em outro processo”, deve ser 
entendida como a obtenção de um crédito 
que permita a revogação da Justiça Gratuita, 
ante o desaparecimento da situação de 
insuficiência de recursos. 

 Não significa, portanto, uma possibilidade 
“meramente matemática”.



STF 

 Honorários de sucumbência - beneficiário da justiça gratuita -
hipótese - parte vencida

 “(...) 8. Do art. 12 da Lei nº 1.060/1950 extrai-se o entendimento de 
que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser 
condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do 
patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com 
sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos 
sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da 
dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se 
constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários 
advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto 
perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador 
da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício 
condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a 
gratuidade em si." (RE 249003 ED, Voto do Ministro Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, julgamento em 9.12.2015, DJe de 10.5.2016)



RETENÇÃO TOTAL DO  CRÉDITO 
TRABALHISTA? 

 VERBA HONORÁRIA             Natureza jurídica Alimentar     
Súmula Vinculante 47 STF

 Art. 833, IV, c/c  § 2º     Não se aplica à hipótese de penhora para 
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua 
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 
salários-mínimos mensais. ( STJ, Recurso Especial 1.152.218/RS, 
2014) 

 Lei n. 13.172/2015     Desconto sobre as verbas rescisórias do 
empregado não pode ultrapassar o limite de 35%. 

 Interpretação sistêmica do parágrafo único do art. 82 da CLT    o 
empregado deverá receber pelo menos, 30% do seu salário em 
espécie. 



Depósito recursal 

 Instrução Normativa 27/2005 do TST 

 Art. 2º - A sistemática recursal a ser observada é a 
prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive 
no tocante à nomenclatura, à alçada, aos prazos e às 
competências.

 Parágrafo único. O depósito recursal a que se refere o 
art. 899 da CLT é sempre exigível como requisito 
extrínseco do recurso, quando houver condenação em 
pecúnia.



 “CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO. 
Olvidando-se o recorrente em efetuar o depósito recursal, 
malgrado tenha havido condenação em pecúnia relativa ao 
pagamento de honorários advocatícios, não merece 
conhecimento o recurso ordinário interposto porque 
deserto. Inteligência da IN 27/2005 (artigo 2º) e da 
Súmula 161, ambas do Colendo TST” (Segunda Turma; 
Processo: 00104-2013-162-03-00-5 RO; Relator: 
Convocado Eduardo Aurelio P. Ferri; Data de Publicação: 
06/11/2013).



 DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO 
EM PECÚNIA. DEPÓSITO RECURSAL. A determinação de 
pagamento de honorários advocatícios configura 
condenação em pecúnia, pelo que o recolhimento do 
depósito recursal é sempre exigível como requisito 
extrínseco do Recurso. Incidência, pois, do § 1º do artigo 
899 da CLT, conforme a orientação traçada na Súmula 
161/TST, bem como o disposto no parágrafo único do 
artigo 2o da Instrução Normativa 27 do TST. Precedentes 
desta Turma e do Tribunal Superior do Trabalho' 

 (TST. Sexta Turma; Processo: 01592-2012-135-03-00-4 
RO; Relator: Fernando Antonio Viegas Peixoto; Data de 
Publicação: 26/08/2013).



 E sendo a parte autora beneficiária da Justiça 
Gratuita?  



 Art. 99, §5º do CPC        O recurso que verse 
exclusivamente sobre o valor de honorários de 
sucumbência fixados em favor do advogado de 
beneficiário (justiça gratuita) estará sujeito a preparo, 
salvo se o próprio advogado demonstrar que tem 
direito à gratuidade.



Sétima Turma do TST

 23/05/2018, Ministro Vieira de Mello Filho:

 “Os honorários não se inserem na quantia a ser recebida 
pela parte vencedora e não são objeto de depósito recursal, 
pois são devidos exclusivamente ao advogado constituído 
nos autos.”



 PROCESSO Nº TST-RR-20385-65.2016.5.04.0003, Rel. MINISTRO VIEIRA DE MELLO 
FILHO, 7ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 

 RECURSO DE REVISTA – PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014, DO 
CPC/2015 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST - RECURSO ORDINÁRIO –
DEPÓSITO RECURSAL – SENTENÇA SEM CONDENAÇÃO EM PECÚNIA - DESERÇÃO -
NÃO OCORRÊNCIA. 

 1. O art. 899 da CLT exige que a parte vencida deposite previamente o valor da 
condenação, até o limite de dez salários-mínimos, para a admissão do recurso 
interposto. O depósito recursal tem como finalidade precípua resguardar que a parte 
vencedora da demanda receba ao menos porção do valor da condenação.

 2. Na hipótese, o comando sentencial efetivamente não prevê a condenação do 
sindicato-autor ao pagamento de pecúnia para réu, mas apenas condenação em 
honorários advocatícios de sucumbência. 

 3. Ressalta-se que os honorários de advogado não se inserem na quantia a ser 
recebida pela parte vencedora e não são objeto de depósito recursal, visto 
que devidos exclusivamente ao advogado constituído nos autos, com a possibilidade, 
inclusive, de execução autônoma da sentença nessa parte, nos termos dos arts. 22 e 
23 da Lei nº 8.906/94. 

 4. Logo, desnecessária a realização do depósito recursal para o conhecimento de 
recurso ordinário. Incide a Súmula nº 161 do TST.

 Recurso de revista conhecido e provido.





 CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS 

 “Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual 
correção, bem como sua majoração decorrente do 
aumento dos atos judiciais que advierem como 
necessários, devem ser previstos em contrato escrito, 
qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do 
serviço profissional, contendo todas as especificações e 
forma de pagamento, inclusive no caso de acordo.

 § 1º Os honorários da sucumbência não excluem os 
contratados, porém devem ser levados em conta no acerto 
final com o cliente ou constituinte, tendo sempre  presente 
o que foi ajustado na aceitação da causa. “ 

 Naturezas distintas, não há  bis in idem. 



 O  valor dos honorários advocatícios, somados os contratuais e 
os sucumbenciais, não pode ser superior ao que a parte irá 
receber em razão do processo.

 CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB

 “Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os 
honorários devem ser necessariamente representados por 
pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, 
não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do 
cliente.” 

 De acordo com a letra fria de lei, seria ético o advogado ficar 
com até 50% do proveito econômico do processo e o cliente, 
com 50%. 



RETENÇÃO 

 Se o contrato de honorários for juntado aos autos antes da expedição 
do mandado de levantamento ou do precatório, o juiz deve determinar 
que os valores devidos ao advogado lhes sejam pagos diretamente, 
salvo se este já os tiver recebido do cliente no curso do processo. 

 Dos Honorários Advocatícios

 (...) 

 Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 
arbitramento judicial e aos de sucumbência.

 (...)

 § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de 
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou 
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, 
por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este 
provar que já os pagou.





 “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:

 (...) A partir de 1º de janeiro de 2018 Teto 
previdenciário passa a ser R$ 5.645,80.

 → R$ 22.125,24



 Art. 789

 (...) 

 § 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. 

→E em caso de sucumbência recíproca? 



 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 27 de 2005

 Editada pela Resolução nº 126

 Publicada no Diário da Justiça em 22 - 02 - 05

 Dispõe sobre normas procedimentais aplicáveis ao processo do trabalho 
em decorrência da ampliação da competência da Justiça do Trabalho 
pela Emenda Constitucional nº45/2004.

 Art.3º Aplicam-se quanto às custas as disposições da Consolidação das 
Leis do Trabalho.

 § 1ºAs custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da 
decisão.

 § 2º Na hipótese de interposição de recurso, as custas deverão ser 
pagas e comprovado seu recolhimento no prazo recursal (artigos 789, 
789 - A, 790 e 790 - A da CLT).

 § 3º Salvo nas lides decorrentes da relação de emprego, é aplicável o 
princípio da sucumbência recíproca, relativamente às custas.





Honorários Periciais 

 Antiga Redação  da CLT

 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.



Nova Redação

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



 Art. 790-B. 

 § 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 outra lide, a 
União responderá pelo encargo.



 “Créditos capazes de suportar a despesa, ainda que 
em outro processo”, deve ser entendida como a 
obtenção de um crédito que permita a revogação da 
Justiça Gratuita, ante o desaparecimento da situação 
de insuficiência de recursos. 

 Justiça Gratuita não está ligada ao resultado do 
processo, mas a situação da parte de “insuficiência” 
de recursos.



 Art. 790-B. 

 § 1º  Ao fixar o valor dos honorários 
periciais, o juízo deverá respeitar o limite 
máximo estabelecido pelo Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho.



 Resolução CSJT n. 66/2010:

 “Art. 3. Em caso de concessão do benefício da justiça gratuita, o 
valor dos honorários periciais, observado o limite de R$ 
1.000,00 (um mil reais), será fixado pelo juiz, atendidos:

 I – a complexidade da matéria;

 II – o grau de zelo profissional;

 III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

 IV – as peculiaridades regionais.

 Parágrafo único. A fixação dos honorários periciais, em valor 
maior do que o limite estabelecido neste artigo, deverá ser 
devidamente fundamentada.”



 Art. 790-B

 § 2º O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. 

 § 3o O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para 
realização de perícias.

 OJ nº 98 da SDI-II:

 OJ Nº 98.MANDADO DE SEGURANÇA. CABÍVEL PARA ATACAR 
EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 
Inserida em 27.09.02 (nova redação – DJ 22.08.2005). É ilegal a 
exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, 
dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível 
o mandado de segurança visando à realização da perícia, 
independentemente do depósito.

 O legislador acolheu esse posicionamento do TST 



Obrigada a todos!!!

 robertacdearaujo@hotmail.com


