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Art. 789 – limitou as custas em até 4x o teto da previdência; 

Art. 790, §4º – justiça gratuita será concedida à parte que comprovar 
insuficiência de recursos para o pagamento das custas; 

Art. 790-B – honorários periciais: sem adiantamento, possibilidade de 
parcelamento, paga quem é sucumbente, ainda que beneficiário da 
justiça gratuita, limite máximo de R$ 1.000,00 (Res. 66 do CSJT), União 
só responde se o beneficiário não tiver créditos

Art. 791-A – honorários sucumbenciais



Desincentivos Econômicos para os litígios

1) Limitação da gratuidade judiciária
2) Pagamento de custas (ex.: ausência 

injustificada, CLT 844, §2º);
3) Honorários sucumbenciais;
4) Pagamento de honorários periciais quando 

perde o objeto da perícia, ainda que 
beneficiário da justiça gratuita 
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Questionamento na ADI 5766
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Honorários Sucumbenciais – CLT 791-A

 Gera e gerou muita polêmica;
  Nítido impacto econômico nas demandas;
 Risco para os litigantes (desincentivo econômico);
 Superação da Súmula 219 do TST;
 Não acabou o jus postulandi.
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Honorários Sucumbenciais – CLT 791-A

 Honorários remuneram o advogado (ainda que em 
causa própria), têm natureza de verba alimentar e 
não são meras “despesas” processuais (v. CPC 85, 
§17);

 Semelhanças com o CPC, art.  85: (i) apurados sobre o 
valor da condenação ou do proveito econômico; (ii) 
mesmos critérios para a fixação, (iii) admitem-se na 
reconvenção;
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Honorários Sucumbenciais – CLT 791-A

 Devidos contra a Fazenda Pública (mas a CLT não 
explicita os critérios como faz o CPC);

 Principal diferença  com o CPC: percentuais 
menores: 5% a 15%; 

 Vários questionamentos de ordem prática:

 (ii) mesmos critérios para a fixação, (iii) 
admitem-se na reconvenção;
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Honorários Sucumbenciais – CLT 791-A

 Nas ações civis coletivas são devidos, mesmo com 
vedação da LACP art. 18?

 Cumulação com honorários no cumprimento do 
processo? 

 Base de cálculo é a condenação bruta ou líquida? (OJ 
348 SDI do TST) 

 Sucumbência parcial? CLT 791-A, §3º x CPC 85, §14
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Sucumbência Parcial – CLT 791-A, §3º 

 Considera o pedido ou o valor? Súmula 326 do STJ, 
no caso dos danos morais...

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

 Pode haver compensação? Súmula 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”
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