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HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
David Santos Da Silva 

 

RESUMO: Este artigo acadêmico tem por finalidade explicar a matéria referente aos 
honorários de sucumbências na Justiça do Trabalho e a recente decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho. Onde essa decisão pode ser considerada como ponto inicial 
da mudança de posicionamento do tribunal com o jus postulandi da parte, pois ao 
decorrer dos anos a jurisprudência reconheceu a eficácia desse princípio no 
processo do trabalho. Muitos argumentos e controvérsias existirão, mas serão 
expostos e tratados para que haja a compreensão dos motivos pelos quais, de fato, 
o jus postulandi não beneficia o empregado, mas o impede de obter a devida 
prestação jurisdicional do Estado, ademais, viola princípios constitucionais e 
infraconstitucionais. 
 
Palavras chave: Justiça do Trabalho. Honorários sucumbenciais. jus postulandi.       
Tribunal Superior do Trabalho. 
 
ABSTRACT: This academic article aims to explain the matter relating to 
sucumbências fees in labor courts and the recent decision of the Superior Labor 
Court. Where such a decision can be considered as the starting point of the court 
positioning change with jus postulandi part , because over the years the law has 
recognized the effectiveness of this principle in the labor process . Many arguments 
and controversies exist, but will be exposed and treated so that there is an 
understanding of why , in fact, entitled postulandi does not benefit the employee , but 
prevents you from getting the proper adjudication of the State, moreover, violates 
constitutional principles and infra . 
 
Key words: Work justice. Defeat fees . Jus Postulandi . Superior Labor Court. 
. 
Sumário: 1. Introdução;. 2. Honorários Advocatícios na Justiça do Trabalho. 2.1 
Hipóteses de Cabimento. 2.2 Conceito de Jus Postulandi. 2.3 o Jus Postulandi e a 
Constituição Federal de 1988. 2.4 Espécies de Honorários Advocatícios na Esfera 
Trabalhista. 3. Os honorários Contratuais na Justiça do Trabalho e o Princípio da 
Reparação Integral do Dano. 4. Sindicato dos advogados e os honorários. 4.1 
Advogado de Sindicato e patrono da assistência judiciária. 5. Conclusão; 6. 
Referências.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O primeiro capítulo deste presente artigo com especialização em Direito 

do Trabalho, refere-se sobre os honorários advocatícios, abordando suas hipóteses, 

evolução, espécies e tratando sobre a Constituição Federal de 1988. 

Foram retirados de pesquisas bibliográficas, livros, doutrinas, 

jurisprudências que contribuíram para a melhoria, desenvolvimento e entendimento 

do tema e seus tópicos. 

O assunto mais mencionado é referente ao pagamento ou não 

pagamento dos honorários sucumbenciais à parte vencedora, pelo perdedor quando 

não assistido por advogado credenciado pelo Sindicato que representa o 

Trabalhador. Esse entendimento está explicado na Súmula 219 do TST. 

A hipótese inicial é que existe tal possibilidade, na medida em que o 

trabalhador não faça uso do jus postulandi concedido às partes na Justiça do 

Trabalho, onde a obrigação dos serviços assistenciais é do Estado. 

No decorrer do artigo, entendeu-se que o Jus Postulandi é a capacidade 

que se dá a alguém de postular perante as instâncias judiciárias as suas pretensões 

na Justiça, e com a chegada da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, no art. 133, diz que o advogado é indispensável a administração da justiça, 

levando-se em consideração, primeiramente o texto constitucional, e depois a 

legislação federal especifica que instituiu o Estatuto da Advocacia. 

No seguinte tópico, mencionamos sobre as espécies existentes de 

honorários, serão três espécies de honorários, os convencionais, os fixados por 

arbitramento judicial e os de sucumbência, e esclareceu-se a diferença existente 

entre eles. 

 Sobre os honorários contratuais na justiça do trabalho juntamente com o 

princípio da reparação integral do dano, essa distinção feita, teve, ao decorrer do 

artigo muitas controvérsias, tendo em vista que muitos juízes e tribunais, quando 

analisaram os pedidos sobre os honorários contratuais, observaram o Princípio da 

Reparação Integral do Dano, e se restringem a negá-los com fundamento de que os 

honorários de sucumbência são indevidos na Justiça do Trabalho. 
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Ao se tratar das verbas honorárias têm o objetivo de remunerar o 

advogado pelo seu trabalho que foi prestado em juízo. Apesar da finalidade deste 

presente artigo ser o honorário de sucumbência na esfera trabalhista, deve-se partir 

de um conceito diferente para os honorários. 

Todavia, os honorários de sucumbências vieram a ser reconhecidos de 

forma diferentes, porém restritivas pela Lei 5.584/70, no título da Assistência 

Judiciária. Entretanto, nos casos de assistência judiciária prestada pelo Sindicato da 

categoria profissional, as verbas correspondentes aos honorários de sucumbências 

são revertidas em favor do próprio Sindicato.  

 

 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO  

     2.1 Hipóteses de Cabimento 

Os honorários advocatícios de sucumbência para demandas de relação 

de emprego, são autorizados quando a parte estiver assistida pelo sindicato de sua 

categoria profissional e não puder pagar as custas do processo sem que tenha 

prejuízo de seu sustento próprio ou de seus familiares, conforme a Súmula 219, do 

TST elencada na citação abaixo a seguir. Com isso, os Tribunais do Trabalho 

entendem que, nas demandas que envolvem relações de emprego, via de regra, não 

são devidos honorários advocatícios. 

Porém, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 

Câmara dos Deputados o texto final do Projeto de Lei de número 3392/2004, que 

altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo a 

imprescindibilidade da presença de advogado nas ações trabalhistas e prescrevendo 

critérios para a fixação dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. 

Esse projeto fala da presença do advogado nas demandas trabalhistas, 

na verdade, ele diz o que já ocorre há tempos na Justiça do Trabalho. Esta regra 

tem pouca utilidade, pois as partes, na maioria, já buscam o judiciário trabalhista 

acompanhadas de seus respectivos advogados, pois mesmo que se busque a 

simplicidade das formas processuais, as ações hoje em dia estão mais técnicas e 

complexas, exigindo assim um grande grau de cuidado com prazos e pressupostos 

processuais, com isso a parte não consegue se defender por conta própria ou, nos 

pedidos, a parte não consiga pedir totalmente o que lhe foi devido e o que tem 

direito à receber. 
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Na fundamentação da súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho, são 

cabíveis os honorários sucumbenciais na justiça do trabalho nas seguintes 

hipóteses: 

Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios, nunca 
superiores a 15 %, não decorre pura e simplesmente da sucumbência, 
devendo a parte estar assistida por Sindicato da categoria profissional e 
comprovar a percepção de salários inferior ao dobro do mínimo legal ou 
encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem 
prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. É cabível a 
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória 
no processo trabalhista. 
São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical 
figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação 
de emprego. (Súmula 219 do TST.) 
 

Diante disso, a restrição à condenação do perdedor ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, quando se tratar de demanda advinda da 

relação de emprego, é porque esta tem relação com o jus postulandi, que é 

reconhecido aos empregados e empregadores nos termos do artigo 791 da CLT, 

conforme traz Cleber Lúcio de Almeida, em seu livro de Direito Processual do 

Trabalho. 

Fala-se também, a decisão do egrégio tribunal, que o jus postulandi é 

uma discricionariedade das partes, e não imposição legal, por isso, não seria 

incompatível com os honorários de sucumbência, uma vez que não há uma vedação 

legal proibindo a condenação dos respectivos honorários. 

Porém, destaca-se uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho 

acerca dos Honorários Advocatícios: 

 

TST - RECURSO DE REVISTA RR 7642020105020433 (TST) 
Data de publicação: 15/08/2014 
Ementa: RECURSO DE REVISTA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA JUSTIÇADO TRABALHO. HONORÁRI
OS INDENIZATÓRIOS. inaplicabilidade. Óbice da súmula 219 do TST. 
Na Justiça do Trabalho, o deferimento de honorários advocatícios sujeita-se 
à constatação da ocorrência concomitante de dois requisitos: o benefício 
da justiça gratuita e a assistência por sindicato (Orientação Jurisprudencial 
305 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais). Logo, não 
existindo a assistência sindical ao empregado, indevido o pagamento 
de honorários advocatícios ou indenização para este fim específico. 
Recurso de revista conhecido e provido. 
 

Neste entendimento Jurisprudencial, sobre a Justiça do Trabalho, 

entendeu-se que o deferimento de honorários advocatícios sujeitam-se à 
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constatação da ocorrência de dois requisitos: o benefício da justiça gratuita e a 

assistência por sindicato. 

 

2.2   CONCEITO DE JUS POSTULANDI 

Este termo em latim quer dizer "direito de postular". É u direito de agir em 

nome das partes. É um privilégio dos advogados.  

No entendimento do art. 133 da Constituição Federal, é preceito 

inovatório no sentido da derrogação do jus postulandi com a necessidade de 

intervenção de advogado representando as partes na lide trabalhista, elimina-se com 

isso o descompasso residual entre o processo do trabalho e o processo comum, 

com a definitiva superação do obstáculo à aplicação do princípio da sucumbência 

nos dissídios individuais entre empregador e empregado. 

Destaca-se, portanto, a Súmula 329 do TST:  

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Na Justiça do Trabalho vigora a 
disposição que permite o jus postulandi e suas conseqüências. 
Entendimento preconizado na Súmula 219 do Tribunal Superior do 
Trabalho, confirmado pela Súmula 329” (TRT – 2ª Região – RO 00487-
2005-032-02-00-7 – 12.ª T. – Rel. Delvio Buffulin – publicado em 
23.03.2007). 
 

É comum fundir-se as noções de capacidade postulatória e de jus 

postulandi. Na verdade, porém, uma é atributo do sujeito, o outro, exercício de 

direito que esse atributo possibilita. 

Assim, o jus postulandi é o direito de praticar, pessoalmente no processo 

os atos autorizados às partes na relação jurídica processual. Esse direito provém do 

reconhecimento da capacidade para seu exercício. 

Há duas limitações ao jus postulandi nos dissídios do trabalho. A primeira 

delas na manifestação implícita se revela da restrição da eficácia da norma 

processual trabalhista aos limites da respectiva jurisdição. Isso importa em 

considerar que, ultrapassando o dissídio dos limites jurisdicionais da Justiça do 

Trabalho, cessa o jus postulandi pessoal das partes, por não-reconhecimento de 

capacidade processual postulatória. É o que acontece, por exemplo, na Interposição 

de Recurso Extraordinário em dissídio do trabalho, que projeta o processo para fora 

da jurisdição da Justiça do Trabalho. 
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De fato, o art. 791 autoriza o jus postulandi a empregados e 

empregadores. Tratando-se de norma excepcional, só lhe cabe interpretação 

restritiva de alcance. 

Logo não podem postular sem advogado, no dissídio individual, as partes 

que não tenham a qualidade de empregado e empregador. 

Há diversas situações em que essa qualidade dá aos litigantes no 

Dissídio Individual. Aqueles que postulam como dependentes de empregados para 

haver direitos próprios, adquiridos em função do contrato individual de emprego, 

como a pensão por morte, o pecúlio por morte e o auxílio-funeral, não são 

empregados. Do mesmo modo, na execução da sentença proferida em Dissídio 

Individual, o terceiro embargante pode não ser, e frequentemente não é, empregado 

nem empregador, intervindo incidentalmente, no dissídio do trabalho. 

A Medida Provisória n. 2.226 de 04/09/01 alterou o artigo 6º da Lei n. 

9.469 de 10/07/97 que trata do pagamento das dívidas da Fazenda Pública, 

acrescentando-lhe um novo parágrafo, visando a livrá-la em todos os níveis (federal, 

estadual e municipal) de responsabilidade por honorários de advogado, quando 

transigir em juízo, o que alcança, evidentemente, a denominada conciliação 

trabalhista. 

Sua redação é a seguinte: 

 

Art. 6º Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federal, estadual ou 
municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem cronológica da apresentação 
dos precatórios judiciários e à conta do respectivo crédito. § 2º O acordo ou 
a transação celebrada diretamente pela parte ou por intermédio de 
procurador para extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive nos casos 
de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, implicará 
sempre a responsabilidade de cada uma das partes pelo pagamento dos 
honorários de seus respectivos advogados, mesmo que tenham sido objeto 
de condenação transitada em julgado. 
 

Em relação ao processo do trabalho, a norma diz que o empregado que, 

junto com o empregador, goza do jus postulandi pessoal tornando facultativa a 

despesa com advogado. Se usar dessa faculdade, a norma impede a negociação da 

parcela de honorários, que não pode ser imposta, para constituir cláusula da 

conciliação.  
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Em relação às partes que não disponham do jus postulandi pessoal, por 

não terem a condição  de empregado (situação virtualmente impossível de acontecer 

em dissídios contra a Fazenda Pública), a norma as alcançará em cheio. 

 Em relação ao empregado beneficiário da assistência judiciária, gratuita 

trabalhista, atingido será o sindicato, ao qual seriam devidos os honorários de 

sucumbência do ente de direito público, em face da falta de negociação da verba. 

Quanto ao Dissídio Coletivo, a expressão “interessados”, usada na norma 

do art. 791, §2º da CLT, se refere a associações sindicais representantes 

obrigatórias dos interesses coletivos da categoria no processo. Não vemos em 

consequência, possibilidade de nele figurar, como parte, quem tenha qualificação 

diversa da fixada no art. 791 da CLT. 

No tocante à imunidade da Fazenda Pública na transigência envolvendo 

honorários advocatícios, a Medida Provisória n. 2.226/01 tem o mesmo alcance 

comentado a propósito dos dissídios individuais.  

A manutenção do jus postulandi, isto é, a possibilidade das partes 

postularem sem serem representadas por um advogado, tem sido o principal 

argumento para a não concessão dos honorários sucumbenciais na justiça do 

trabalho, devido à incompatibilidade desses dois institutos. 

 

2.3 O JUS POSTULANDI E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Em referência ao jus postulandi, no artigo 791 da CLT foi colocada em 

dúvida pela Constituição Federal de 1988, pois, no seu artigo 133 considerou o 

advogado essencial à administração da Justiça, e esse argumento também foi 

reforçado pela lei 8.906/94, em seu artigo 2º caput , e no artigo 1º , I, afirmando ser 

atividade privativa de advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, 

conforme a seguir: 

Artigo 133 da Constituição Federal de 1988. O Advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei.  
Lei N. 8.906, de 04 de julho de 1994. Art. 1º São atividades privativas de 
advocacia: A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos 
juizados especiais. Art. 2º O Advogado é indispensável à administração da 
justiça (CF, BRASIL, 2014). 
  

Com isso, o TST ao consagrar a súmula 329, trouxe em sua redação que, 

mesmo após a promulgação da Constituição Federal em referencia ao artigo 133, 

permanece válido o entendimento da súmula 219, que assim dispõe, “Mesmo após a 
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promulgação da CF/188, permanece válido o entendimento consubstanciado no 

enunciado 219 do Tribunal Superior do Trabalho”. 

Ou seja, o Jus Postulandi ou como mais conhecido, capacidade 

postulatória, diante dos órgãos da Justiça do Trabalho continua em vigor, como 

forma de facilitar o acesso a justiça trabalhista. 

Diante disso, defende Antônio Alvares da Silva, quando afirma: 

O acesso pessoal aos órgãos judiciários trabalhistas [...] faz parte da cultura 
jurídica contemporânea. Afastar do trabalhador esta garantia é diminuir-lhe 
a capacidade de reivindicação e, em muitos casos, impedir-lhe o acesso ao 
Judiciário, com expressa violação do art. 5.º, item XXXV da Constituição 
Federal. (SILVA, 1994, página 18).   
 

2.4  ESPÉCIES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA TRABALHISTA 

A Lei nº 8.906/94, que é o Estatuto da OAB, há um tempo já faz a 

distinção entre as espécies de honorários advocatícios vindos de qualquer 

condenação judicial, diferenciando os honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e os de sucumbência. Segue o que diz o artigo 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." (Art. 22. EOAB). 

Serão três espécies de honorários, os convencionais, os fixados por 

arbitramento judicial e os de sucumbência, segundo o artigo mencionado acima. 

 Os convencionais são honorários pactuados verbalmente e na presença 

de testemunhas. Porém, em caso de execução, serão semelhantes aos honorários 

por arbitramento, posto que a figura do magistrado e sua valoração serão 

determinantes para a sua fixação.  

Os fixados por arbitramento judicial que é que quando estes não foram 

ajustados previamente pelas partes e havendo discordância em relação ao seu 

valor. 

E os honorários de sucumbência, assunto do nosso presente artigo, que 

são aqueles fixados pelo juiz na sentença, condenando o vencido, nos termos do 

artigo 20 do Código de Processo Civil que assim dispõe: 

 

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 
antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, 
também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.(Art. 20 
CPC). 
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Com a reforma do Poder Judiciário, introduzida por meio da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, trouxe consigo inúmeras mudanças, entre elas algumas 

que tocaram diretamente a Justiça do Trabalho. 

Com isso, traçou-se a diferenciação das duas hipóteses de condenação 

em honorários advocatícios previstos em lei, quais sejam aos contratuais e aos de 

sucumbência. 

Os honorários advocatícios contratuais são aqueles previstos pelo Código 

Civil, eles procuram recompor os prejuízos experimentados pela parte lesada em 

razão da contratação de advogado para patrocinar a sua demanda em busca do 

cumprimento forçado da obrigação. 

Já os honorários advocatícios de sucumbência são previstos no Código 

de Processo Civil, provenientes da sucumbência, ou seja, daquele que foi vencido 

na demanda judicial. 

  Quando há a possibilidade da fixação dos honorários contratuais, e 

mesmo quando da estipulação de uma cláusula de quota litis que é a cláusula que 

estipula que os honorários advocatícios sejam fixados com base na vantagem obtida 

pelo cliente, quer dizer, a remuneração do advogado depende do seu sucesso na 

demanda, o advogado deve observar os parâmetros subjetivos e objetivos. Isto está 

elencado no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB: 

Art. 36. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, 
atendidos os elementos seguintes: 
I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões 
versadas; 
II – o trabalho e o tempo necessário; 
III – a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros 
casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; 
IV – o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele 
resultante do serviço profissional; 
V – o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, 
habitual ou permanente; 
VI – o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do 
advogado; 
VII – a competência e o renome do profissional; 
VIII – a praxe do foro sobre trabalhos análogos. 

 

Como se sabe, a Justiça do Trabalho só passou a fazer parte do Poder 

Judiciário depois da Constituição Federal de 46, sendo que, antes disso, fazia parte 

do Poder Executivo, resolvendo as demandas na área administrativa. 

O texto da CLT, que permite às partes litigarem sem a presença de 

advogado, tem origem no ano de 1943, quando a Justiça do Trabalho era 
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meramente administrativa. Assim, o legislador, buscando proteger, sobretudo, os 

direitos trabalhistas dos obreiros, introduziu esse permissivo na CLT. 

Quando na CLT, em 1943, a Justiça do Trabalho era administrativa, no 

âmbito do Poder Executivo, o que justificava o jus postulandi, com a evolução da 

sociedade e pelo fato da Justiça do Trabalho ter passado a integrar o Poder 

Judiciário, o sistema jurídico laboral não procede mais a regra do art. 791 da CLT, já 

que este vai de encontro com o art. 133 da Carta Magna e o art. 2.º do EOAB. 

 

3. OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO E O 
PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO 

É importante esclarecer a diferença existente entre os honorários 

sucumbenciais e os contratuais. O primeiro, decorre da sucumbência, ou seja, 

quando a parte decai de seu pleito, sendo a ela atribuída a responsabilidade por 

todos os gastos do processo, pertencendo exclusivamente ao advogado 

patrocinador da causa, consoante estabelece o artigos 22 e 23 do EOAB: 

 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. [...]  
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. (Art. 22 e 23 EAOB). 

 

No segundo, os contratuais, desloca-se da contraprestação paga ao 

advogado pelo cliente, referente aos serviços advocatícios prestados. Com isso, os 

sucumbenciais são pagos pela parte perdedora/sucumbente ao advogado da parte 

vencedora da lide, enquanto os contratuais são pagos pela parte ao contratar seu 

advogado. Essa distinção é de grande importância, tendo em vista que muitos juízes 

e tribunais, ao analisar pedidos referentes aos honorários contratuais, ou também 

chamados de extrajudiciais, com observância no Princípio da Reparação Integral do 

Dano, se restringem a negá-los com fundamento de que os honorários 

sucumbenciais são indevidos na Justiça do Trabalho. 

Segue entendimento do Tribunal de Justiça: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. 
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Pretendendo a parte autora 
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a condenação da ré, sua ex-empregadora, ao ressarcimento de despesas 
relativas a honorários convencionais pagos a procurador para o ajuizamento 
de demanda trabalhista, verifica-se que a causa de pedir remota da lide é a 
relação de trabalho havida entre as partes. A competência para o 
julgamento do feito, assim é da Justiça do Trabalho, ex vi do art. 114, IX da 
Constituição Federal, [...]. (TJ-RS - AI: 70050151646 RS , Relator: Paulo 
Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 25/07/2012, Décima Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2012). AGRAVO 
DE INSTRUMENTO MANDATO REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA POR 
EX-EMPREGADO EM FACE DAS EX-EMPREGADORAS PARA 
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM RAZÃO DO 
AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO ADMISSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA. Agravo 
de Instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 1842072320128260000 SP 
0184207-23.2012.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de 
Julgamento: 08/11/2012, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 09/11/2012). 
 

4. SINDICATO DOS ADVOGADOS E OS HONORÁRIOS  

    4.1. Advogado de sindicato e patrono da assistência judiciária 

 

Na tradição do nosso direito, sempre se reconheceu aos empregados e 

empregadores capacidade postulatória para instauração de dissídio trabalhista 

individual, resultando daí a regra do art. 791 da CLT: Os empregados e 

empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e 

acompanhar suas reclamações até o final. Acrescentando o § 1º, que, nos dissídios 

individuais os empregados e empregadores poderão fazer - se representar por 

intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem 

dos Advogados do Brasil. 

A substituição “anômala” do reclamante pelo respectivo sindicato, como 

tem sido qualificada, tem respaldo no art. 513, a, da referida Consolidação, que 

concedeu prerrogativa ao sindicato de representar, perante as autoridades 

administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à 

atividade ou profissão exercida. Dispondo ainda, o art. 872, parágrafo único, que, 

quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na 

conformidade da decisão proferida em dissídio coletivo, poderão os empregados ou 

seus sindicatos, independente de outorga de poderes de seus associados, juntando 

certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Junta ou Juízo competente. 

Na Súmula 219 do TST diz que “na Justiça do Trabalho, a condenação 

em honorários advocatícios, nunca superiores a  15 %, não decorre pura e 

simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da 
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categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do 

mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita 

demandar sem prejuízo do próprio sustento o da respectiva família”. Assinalando-se 

daí, que “a assistência pelo sindicato não é requisito único bastante ao deferimento 

dos honorários advocatícios; terá de ser provada a percepção de salário inferior a 

duas vezes o mínimo legal ou o estado de miserabilidade. Ao falar sobre a 

percepção, é impossível deixar de levar em conta parcelas de natureza salarial 

percebidas pelo empregado, o que equivale a dizer que deve ser considerada a 

remuneração e não o salário stricto sensu. 

Na Súmula 219 e do próprio art. 14, § 1º da Lei n. 5.584/70, traz para 

melhor entendimento que as condições legais para a incidência de honorários a 

cargo do vencido são alternativas: “O fato de o empregado perceber salário superior 

ao dobro do mínimo legal, por si só não afasta a condenação em honorários ao 

sindicato assistente. É possível a inclusão de honorários na condenação, ainda que 

o empregado receba salário superior ao dobro do mínimo legal, quando 

demonstrado que sua situação econômica não lhe permite demandar sem prejuízo 

do sustento próprio ou da família”. 

Segundo a corrente majoritária, porém, “fora dos limites da Lei n. 5.584, 

não há como deferir-se honorários advocatícios no processo do trabalho”, o princípio 

da sucumbência a que se refere o artigo 20 do CPC é inaplicável no processo 

trabalhista, no que se diz respeito aos honorários advocatícios, consoante declara a 

Súmula 11 do TST, é inaplicável na Justiça do Trabalho, salvo na hipótese de 

assistência judiciária, o direito de as partes postulares pessoalmente afasta a 

incidência do art. 20 do CPC, quanto aos honorários  de advogado na Justiça do 

Trabalho. 

Reconheceu-se que este entendimento majoritário acabou prevalecendo 

em definitivo, para afastar de vez a incidência nas reclamações trabalhistas do 

princípio da sucumbência estabelecido no direito processual comum (art. 20 CPC), 

no pressuposto de que naquela esfera, as partes desfrutavam do jus postulandi, e 

que, na sua sede existiria legislação extravagante específica estatuindo os casos em 

que, excepcionalmente, haveria responsabilidade pelos encargos do processo. 

Na realidade, a questão pertinente aos honorários de advogado na 

Justiça do Trabalho, tem sido controvertida, em sua evolução histórica em torno de 

dois aspectos fundamentais: 
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a)  Inexistência, na Consolidação das Leis do Trabalho, de uma disciplina 
própria a respeito dos honorários de advogado das partes , referindo-se, seu artigo 
769, que nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do 
direito processual do trabalho, exceto naquilo que lhe for incompatível. 

b) Jus Postulandi reconhecido pelo artigo 791 da CLT, aos empregados e 
empregadores, que poderão reclamar pessoalmente na Justiça do Trabalho. 

Portanto, para o TST os honorários advocatícios não decorrem pura e 
simplesmente da sucumbência, sendo devidos se, a parte estiver assistida por 
sindicato e ganhar menos que o dobro do salário mínimo ou ser economicamente 
incapaz de custear as despesas do processo. O primeiro argumento para não aplicar 
o princípio da sucumbência no processo do trabalho residiria no fato de a legislação 
trabalhista cuidar expressamente da matéria. E essa normatização estaria 
contemplada na Lei 5584/70, mais exatamente no disposto nos artigos 14 a 19, a 
saber: 

 “Art. 14 – Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a 
Lei 1060, de 5 de fevereiro de 1960, será prestada pelo Sindicato da 
categoria profissional a que pertencer o trabalhador. Par. 1º. A assistência é 
devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do 
mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior 
salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite 
demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Par. 2º. A 
situação econômica do trabalhador será comprovada em atestado fornecido 
pela autoridade local do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
mediante diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta e 
oito) horas. Par 3º. Não havendo no local a autoridade referida no parágrafo 
anterior, o atestado deverá ser expedido pelo Delegado de Polícia da 
circunscrição onde resida o empregado.  
Art. 15. – Para auxiliar no patrocínio das causas, observados os arts. 50 e 
72 da Lei 4215, de 27 de abril de 1963, poderão ser designados pelas 
Diretorias dos 3 Sindicatos acadêmicos de Direito a partir da 4ª. Série, 
comprovadamente matriculados em estabelecimento de ensino oficial ou 
sob fiscalização do Governo Federal.  
Art. 16 - Os honorários de advogado pagos pelo vencido reverterão em 
favor do Sindicato assistente. 
 Art. 17 – Quando, nas respectivas Comarcas, não houver Juntas de 
Conciliação e Julgamento ou não existir Sindicato da categoria profissional 
do trabalhador, é atribuído aos Promotores Públicos ou Defensores Públicos 
o encargo de prestar assistência judiciária prevista nesta lei, Parágrafo 
Único – Na hipótese prevista neste artigo, a importância proveniente da 
condenação nas despesas processuais será recolhida ao Tesouro do 
respectivo Estado.  
Art. 18 – A assistência judiciária, nos termos da presente lei, será prestada 
ao trabalhador ainda que não seja associado do respectivo Sindicato.  
Art. 19 – Os diretores dos Sindicatos que, sem comprovado motivo de 
ordem financeira, deixarem de dar cumprimento às disposições desta lei, 
ficarão sujeitos à penalidade prevista no art. 553, alínea a da Consolidação 
das Leis do Trabalho”. 

 

Como existem as controvérsias, segue a lei 1.060/50 sobre a isenção do 
pagamento: 
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Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: 
I - das taxas judiciárias e dos selos; 
II - dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do 
Ministério Público e serventuários da justiça; 
III - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal 
encarregado da divulgação dos atos oficiais; 
IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando 
empregados, receberão do empregador salário integral, como se em 
serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o poder 
público federal, no Distrito Federal e nos Territórios; ou contra o 
poder público estadual, nos Estados; 
V - dos honorários de advogado e peritos. 
VI – das despesas com a realização do exame de código genético – 
DNA que for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de 
investigação de paternidade ou maternidade.(Incluído pela Lei nº 
10.317, de 2001) 
VII – dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, 
ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao 
exercício da ampla defesa e do contraditório. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 
Parágrafo único. A publicação de edital em jornal encarregado da 
divulgação de atos oficiais, na forma do inciso III, dispensa a 
publicação em outro jornal. (Incluído pela Lei nº 7.288, de 1984). 
 

Percebe-se que a lei em questão foi editada com o objetivo de regular a 

assistência judiciária gratuita na Justiça do Trabalho, tratando dos honorários 

advocatícios de sucumbência para dizer que eles cabem apenas na hipótese da 

assistência sindical e que reverterão em favor da entidade representativa dos 

trabalhadores. 

Com isso, havia a Lei n. 5.584/70, que disciplinava a assistência judiciária 

pelo Sindicato, prevendo que a sucumbência só seria devida quando o trabalhador 

estivesse assistido pelo ente sindical. Em seguida, entrou em vigor a Lei n. 

10.288/2001, que ao dispor sobre o jus postulandi e sobre a assistência judiciária, 

derrogou os dispositivos da Lei n. 5584/70. Logo depois, mais exatamente em 

setembro de 2002, entrou em vigor a Lei n. 10.537/2002, que não previu qualquer 

norma sobre a assistência judiciária pelo Sindicato, revogando, assim, as 

modificações introduzidas pela Lei n. 10.288/2001. 

Com efeito, a premissa que rege o princípio da sucumbência é de a parte 

contratar advogado de sua confiança para defender seus interesses no Judiciário e, 

saindo vencedora na ação, seu advogado ser remunerado, pelo vencido, em razão 

do trabalho que executou. 

O próprio TST em razão da Emenda Constitucional n. 45/2004, que 

ampliou a competência da Justiça do Trabalho, fez editar a Instrução Normativa n. 
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27, onde colocou a possibilidade da coexistência do jus postulandi e do princípio da 

sucumbência, limitando-os, todavia, às lides que envolvam relação de trabalho. Diz o 

artigo 5º, parágrafos 3º e 4º da referida Instrução :  

Art. 5º. – (omissis) “§ 3º. – Salvo nas lides decorrentes da relação de 
emprego, é aplicável o princípio da sucumbência recíproca, relativamente 
às custas. § 4º. – Salvo nas lides decorrentes da relação de emprego, os 
honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência.” .  
 

A situação é, para dizer o mínimo, contraditória e encerra profunda 

injustiça para com o trabalhador por limitar a aplicação do princípio da sucumbência 

às relações de trabalho que vierem a ser debatidas na Justiça do Trabalho. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Como se viu, os honorários advocatícios hoje representam a fonte de 

renda de um advogado, diferentemente do que acontecia em momentos anteriores, 

que a recompensa era pela honra de ser um intérprete público do Direito. 

Na Justiça do Trabalho a assistência judiciária gratuita é prestada pela Lei 

n.º 5584/70, com requisitos, ou seja, declaração de hipossuficiência, ou percepção 

de salário não superior a dois salários mínimos. Assim, poderá se utilizar desse 

benefício, inclusive cobrando os honorários de sucumbência revertidos ao sindicato.  

Já com o entendimento desse instituto do jus postulandi não se coaduna 

mais com o atual sistema jurídico laboral, principalmente depois da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que colocou o advogado como indispensável à 

administração da justiça. 

Mencionou-se sobre o Princípio da Reparação integral do Dano que 

ocorrem a partir da contraprestação paga ao advogado pelo cliente, referente aos 

serviços advocatícios prestados. 

Relatou-se sobre os advogados que são de sindicatos, elencando as 

possíveis e diversas Súmulas para melhor esclarecimento desse tema. 

Diante do julgamento do Tribunal Superior do Trabalho, como visto no 

decorrer do artigo, desejamos que as instâncias inferiores da Justiça do Trabalho 

reconheçam que a utilização do jus postulandi seria uma ameaça. Mesmo que este 

princípio queira proteger o empregado, aumentado a possibilidade de acesso à 
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justiça, na verdade ele é um empecilho para a perfeita atividade jurisdicional do 

Estado e para a indispensável atividade dos advogados. 

Conclui-se então, que seria indispensável à presença do advogado na 

administração da justiça trabalhista, principalmente na relação de emprego, para 

postular com objetivo do crédito trabalhista que possui natureza alimentar para parte 

hipossuficiente. Com isso, os honorários advocatícios sucumbenciais também, 

representam a fonte de renda do advogado, e é com eles que o advogado sustenta 

a si e a sua família, por isso, além de indispensável, também possui caráter 

alimentar entre ambas as partes. 
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