
COMO ERA ANTES DA REFORMA

Antes da Reforma Trabalhista de 2017, na Justiça do Trabalho, os
honorários  sucumbenciais  possuíam  aplicação  restritiva.  A
Súmula n.° 219, I, do TST, redigida a partir dos arts. 14 e 16 da Lei
n.º  5.584/1970,  estabelece  que,  “na  Justiça  do  Trabalho,  a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios,  nunca
superiores  a  15%  (quinze  por  cento),  não  decorre  pura  e
simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida
por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção
de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontra-se
em  situação  econômica  que  não  lhe  permita  demandar  sem
prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família”

INSTRUÇÃO NORMATIVA 27, TST:

Art.  5º Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os
honorários  advocatícios  são  devidos  pela  mera  sucumbência.



APÓS A REFORMA TRABALHISTA

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.

§ 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.

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

§ 4oVencido o beneficiário da justiça gratuita,  desde que não
tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos
capazes  de  suportar  a  despesa  (ADI  5766),  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.

§ 5o  São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.



ADI 5766

Após  o  voto  do  MINISTRO  ROBERTO  BARROSO
(RELATOR),  julgando  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  A  AÇÃO
DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE,  para  assentar
interpretação  conforme  a  Constituição,  consubstanciada  nas
seguintes teses: “1.  O direito à gratuidade de justiça pode ser
regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive
por  meio  da  cobrança  de  custas  e  de  honorários  a  seus
beneficiários.  2.  A  cobrança  de  honorários  sucumbenciais  do
hipossuficiente  poderá  incidir: (I)  SOBRE  VERBAS  NÃO
ALIMENTARES, a exemplo de indenizações por danos morais, EM
SUA INTEGRALIDADE;  e  (ii)  sobre o percentual de até 30% do
valor  que  exceder  ao  teto  do  Regime  Geral  de  Previdência
Social, mesmo quando pertinente a verbas remuneratórias. 3. É
legítima a cobrança de custas judiciais, em razão da ausência do
reclamante à audiência,  mediante prévia  INTIMAÇÃO PESSOAL
para  que  tenha  a  oportunidade  de  justificar  o  não
comparecimento,  e após o voto do  MINISTRO EDSON FACHIN,
julgando  integralmente  procedente  a  ação,  pediu  vista
antecipada  dos  autos  o  Ministro  Luiz  Fux.  Plenário  do  STF,
10.5.2018.



ENUNCIADO  98  DA  2ª  JORNADA  DE  DIREITO  MATERIAL  E
PROCESSUAL  DO  TRABALHO.  (TRT  7ª  REGIÃO  –  JUÍZES  DE
PRIMEIRO GRAU)

HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.  INAPLICABILIDADE  AOS
PROCESSOS EM CURSO
EM RAZÃO DA NATUREZA HÍBRIDA DAS NORMAS QUE REGEM
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  (MATERIAL  E  PROCESSUAL),  A
CONDENAÇÃO  À  VERBA  SUCUMBENCIAL  SÓ  PODERÁ  SER
IMPOSTA  NOS  PROCESSOS  INICIADOS  APÓS  A  ENTRADA  EM
VIGOR DA LEI  13.467/2017,  HAJA VISTA A GARANTIA  DE NÃO
SURPRESA,  BEM  COMO  EM  RAZÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE,  UMA  VEZ  QUE  A  EXPECTATIVA  DE  CUSTOS  E
RISCOS É AFERIDA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 41 DO TST

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. 



HONORÁRIOS  EM  CASOS  DE  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS

A Súmula n.°  326 do STJ, pressupondo a dificuldade de fixar um
valor  preciso  a  ser  arbitrado  pelo  juiz  nas  condenações  por
pagamento  de  indenização  por  danos  morais,  preconiza  o
seguinte:  “Na  ação  de  indenização  por  dano  moral,  a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica  sucumbência recíproca”. 

OBS: SÚMULA ANTERIOR AO CPC/2015.

HONORÁRIOS EM PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E
HORAS EXTRAS

HÁ  SUCUMBÊNCIA  QUANDO  O  RECLAMANTE  POSTULA,  POR
EXEMPLO, O ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO E É DEFERIDO EM
GRAU MÉDIO OU MÍNIMO?

E  QUANDO  O  RECLAMANTE  POSTULA  HORAS  EXTRAS  E  SÓ
CONSEGUE FAZER PROVA DE PARTE DO PERÍODO OU DE UMA
QUANTIDADE INFERIOR À ALEGADA NA PETIÇÃO INICIAL?



ENUNCIADO  99  DA  2ª  JORNADA  DE  DIREITO  MATERIAL  E
PROCESSUAL  DO  TRABALHO.  (TRT  7ª  REGIÃO  –  JUÍZES  DE
PRIMEIRO GRAU)

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

O JUÍZO ARBITRARÁ HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
(ART.  791-A,  PAR.3º,  DA  CLT)  APENAS  EM  CASO  DE
INDEFERIMENTO  TOTAL  DO  PEDIDO  ESPECÍFICO.  O
ACOLHIMENTO DO PEDIDO, COM QUANTIFICAÇÃO INFERIOR AO
POSTULADO, NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA PARCIAL, POIS A
VERBA POSTULADA RESTOU ACOLHIDA. QUANDO O LEGISLADOR
MENCIONOU  "SUCUMBÊNCIA  PARCIAL",  REFERIU-SE  AO
ACOLHIMENTO  DE  PARTE  DOS  PEDIDOS  FORMULADOS  NA
PETICAO INICIAL.

QUAL É A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS?

De acordo  com  a  OJ  n.°  348  da  SDI  -1  do  TST,  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”. 
Entende -se, desse modo, que “a base de cálculo é o valor bruto
da liquidação, sem o abatimento dos descontos previdenciários
ou fiscais” 



ENTRA NO CÁLCULO O VALOR ACUMULADO A TÍTULO DE MULTA
COERCITIVA (ASTREINTES)?

Entende-se que, nesse caso,  a resposta revela-se NEGATIVA. A
multa coercitiva é uma técnica processual  acessória que visa a
efetivar a determinação judicial pelo comportamento do próprio
destinatário. 


