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Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão 

(COGEAE/SP) 

 
 

EMANUELLE CAROLINE RODRIGUES RUIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O ACESSO À JUSTIÇA E A SUCUMBÊNCIA APÓS O ADVENTO DA 

REFORMA TRABALHISTA (LEI Nº 13.467/2017) 

 
 
 
 

 
 

Monografia apresentada à Banca 
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RESUMO 
 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma de acesso da 

sociedade ao Poder Judiciário, por meio da interpretação do real conceito de acesso 

à justiça. Com o advento da Reforma Trabalhista, que dispõe sobre a necessária 

comprovação dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, pretende-

se analisar se a imposição do pagamento de custas, honorários advocatícios e 

honorários periciais àqueles que não comprovarem a situação de miserabilidade 

implica a relativização do acesso à justiça. 

 

  Assim, será demonstrado que, na verdade, não há relativização do acesso à 

justiça, tendo em vista que este não pressupõe o acesso livre gratuito e indiscriminado 

ao Poder Judiciário. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Justiça gratuita. Sucumbência. Honorários. 

Reforma trabalhista.  



 

 

ABSTRACT 

 

 This assignment has the proposal of analyzing how people file in a case with 

the correct interpretation on access to Justice. The Labor Reform provides that who 

wants to avoid the Justice fees needs to prove the misery. So, the purpose of this 

issue intends to study if it will be fair the workers pay fees. 

 

Key words: Labor Reform – Justice fees – Misery – Judicial System 
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INTRODUÇÃO 

 

 Um dos valores sociais expressamente indicado no preâmbulo da Constituição 

Federal é a Justiça, o que, de plano, demonstra que o Estado Democrático de Direito 

tem, entre seus pilares, a garantia do acesso à Justiça. 

 

 Contudo, necessário se faz considerar que referida garantia não seja 

meramente formal, ou seja, funda-se em um princípio que não ultrapassa o plano 

abstrato. Para tanto, impõe-se a necessidade de ser garantido um acesso à Justiça 

efetivo. 

 

 Nesse ponto, destaca-se que o objetivo deste trabalho é demonstrar que o 

acesso à Justiça não se confunde com o direito de ação, este que, por sua vez, é um 

direito subjetivo público. Assim, o acesso à justiça efetivo não significa o livre 

ajuizamento de ações de forma gratuita e integral, haja vista que esta hipótese 

configura a assistência jurídica integral, ou seja, são institutos distintos. 

 

 Assim, nessa fase, toma importância a Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/17) 

que passa a prever no ordenamento jurídico laboral a imposição do pagamento de 

custas, honorários advocatícios de sucumbência e honorários periciais àqueles que 

não comprovarem a situação de miserabilidade. 

 

 Significa dizer que a Reforma Trabalhista é responsável por uma grande 

alteração no ordenamento justrabalhista, tendo em vista que passa a admitir a 

hipótese de o empregado, sempre coberto pelo princípio protetor, ser responsável 

pelo ônus da sucumbência. 

 

 Diante disso, instalam-se inúmeras discussões que questionam a 

constitucionalidade da Reforma Trabalhista, ante o princípio do acesso à Justiça. 

 

 Assim, depreende-se que mudanças são necessárias, principalmente, no 

ordenamento jurídico e tais mudanças são conhecidas como flexibilização de direitos, 

o que não importa em restrição, mas adequação de normas ante a evolução social e 

econômica da sociedade.   
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1. ACESSO À JUSTIÇA 

 

1.1 O acesso à justiça de acordo com a Constituição Federal 

 

 Antes de tratar sobre o dispositivo constitucional que trata do acesso à justiça, 

merece destaque o preâmbulo da Constituição Federal, no qual estão destacados os 

valores sociais, dentre os quais se destaca a Justiça: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Grifo nosso. 

 

 Isso revela que, na organização atual da sociedade, o acesso à justiça está 

inserido em uma problemática estrutural, tendo em vista que o Estado tem como 

objetivo a garantia de uma Justiça efetiva. Logo, deduz-se que, de acordo com a 

realidade social, não há a garantia de um acesso à justiça justo.  

 

 Nesse sentido, insta destacar que o acesso à justiça justo é reflexo da eficiência 

do Poder Judiciário, bem como da eficaz atuação do Estado na aplicação da lei, a fim 

de garantir um sistema não somente justo, mas também igualitário. 

 

 José Afonso da Silva dispõe que o acesso à justiça não pode ser apenas uma 

garantia formal, devendo ser assegurada uma decisão justa: 

 

É preciso acrescentar, ainda, que o direito de acesso à Justiça, 
consubstanciado no dispositivo em comentário, não pode e nem deve 
significar apenas o direito formal de invocar a jurisdição, mas o direito a uma 
decisão justa. Não fora assim, aquela apreciação seria vazia de conteúdo 
valorativo.1. Grifo nosso. 

 

 Assim, tem-se que a necessidade de garantir a eficácia do acesso à justiça é, 

pois, questão de política pública, visto que, dentre os princípios e valores do Estado 

                                                 
1 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 132. 
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Democrático de Direito, há menção não somente ao acesso à justiça, mas também ao 

devido processo legal e à duração razoável do processo. 

 

 O princípio do acesso à justiça, também conhecido por princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional está resguardado na Constituição Federal no 

artigo 5º, inciso XXXV, o qual prevê que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito;” ou seja, todos aqueles que virem seu direito 

ameaçado ou afetado, terão assegurada a tutela jurisdicional cabível. 

 

 Ainda, o mesmo artigo 5º supracitado, também garante que "a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação", de forma a garantir um acesso à justiça 

em tempo razoável, pois, para que haja a valoração de plenitude no acesso à justiça, 

necessário se faz considerar todo o contexto judiciário que engloba esse direito. 

 

 Para se considerar o acesso à justiça, primeiramente, esclarece-se que tal 

princípio não se confunde com a garantia de acesso ao Poder Judiciário. Este se 

revela no direito de ação, que está previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a"2 e no 

supracitado artigo 5º, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, pois neste caso 

trata da possibilidade de apreciação da demanda pelo Poder Judiciário, ou seja, 

revela-se como um direito público subjetivo garantido por meio do processo3.  

 

 Já, para o acesso à justiça, deve ser abordada a efetividade do resultado da 

tutela jurisdicional, de modo a afastar impeditivos práticos e econômicos. 

 

 Ocorre que também deve ser considerado que o acesso à justiça não significa 

poder amplo, irrestrito, ilimitado e gratuito ao Poder Judiciário por todos. 

 

 Assim, ainda que constitucionalmente assegurado, o acesso à justiça de forma 

individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo. Significa dizer que o acesso à 

justiça pressupõe um resultado efetivo, contudo, não pode prejudicar o interesse 

                                                 
2 Artigo 5º, XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;  
3 GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do direito de ação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973, p. 52. 
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coletivo que se revela no direito da maioria, individualmente, de ter acesso ao Poder 

Judiciário. Caso fosse garantido, de forma individual, o acesso ao Poder Judiciário 

para todos de forma ampla, irrestrita, ilimitada e gratuita, haveria o risco de não ser 

garantido a ninguém. 

 

 Pretende-se dizer que se o acesso à justiça não deixa de ser garantido se não 

puder ser dada a assistência judiciária gratuita àqueles que não precisam dela, ou 

seja, àqueles que têm condições de arcar com os custos do processo.  

 

 A finalidade do acesso à justiça, aqui destacada, é permitir que aqueles que 

necessitam da assistência judiciária gratuita e integral, comprovadamente, tenham o 

acesso realmente garantido. Ou seja, que os hipossuficientes não sejam prejudicados 

pela utilização da assistência judiciária gratuita e integral por aqueles que não 

precisam. 

 

 O que está sendo dito é que o Estado não tem condições de garantir a 

assistência judiciária gratuita e integral a todos, de forma que garantirá, pelo menos, 

a quem comprovadamente fazer jus, o que não importa prejuízo ao acesso à justiça. 

 

 Isso é retrato da crise do Poder Judiciário, bem como da crise do processo, que 

é altamente custoso e, isso sim, pode impactar diretamente no acesso à justiça efetivo, 

visto que restringem o alcance de uma tutela jurisdicional justa aos litigantes. 

 

 Logo, verifica-se que, em um plano ideal, todos os cidadãos teriam direito ao 

acesso à justiça de modo integral, amplo irrestrito e gratuito, mas, infelizmente, isso 

não é possível. E, nesse sentido, insere-se a finalidade da norma jurídica, que é criada 

com um objetivo, o qual, quando não mais for útil, deve sofrer adequação. Insere-se 

aqui a ideia de flexibilização de direito que será vista em tópico próprio e é pressuposto 

da evolução social. 

 

 Isto é, considerar a existência de uma norma que garanta o acesso à justiça de 

modo integral, amplo, irrestrito e gratuito não se demonstra algo eficaz, pois, como 

dito, o Estado não tem condições de garanti-lo a todos. Assim, na atual conjuntura 
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social, garante-se a quem faz jus, ante a situação de miserabilidade comprovada, a 

assistência judiciária gratuita. 

 

 É de se notar a distinção estabelecida entre acesso à justiça e assistência 

judiciária gratuita, pois esta se direciona aos que são hipossuficientes, ao passo que 

aquele é garantia de todos, segundo a Constituição Federal. 

 

 Voltando ao obstáculo de concessão da assistência judiciária gratuita a todos, 

necessário se faz tratar da crise do processo, também denominada por Kazuo 

Watanabe4 de "cultura da sentença" com origem não apenas em elementos pontuais 

da atual organização da sociedade, mas, principalmente, em fatores históricos que 

contribuíram para a presente formação social. 

 

 O sistema judiciário encontra-se em crise não somente no Brasil, mas também 

em outros países ao redor do mundo, trata-se de uma realidade nas sociedades 

contemporâneas ligada à democracia social, que tem fundamento na busca 

incessante de Justiça em torno da efetividade do Direito e do processo, a qual constrói 

a sociedade dependente de preceitos jurídicos como orientação5, ou seja, a própria 

sociedade institui preceitos jurídicos como pressupostos de existência para o 

desenvolvimento social. 

 

 Para Ada Pelegrini Grinover a “crise da justiça” é delineada como algo negativo, 

colocando sua efetividade em questão: 

 

A crise da justiça está na ordem do dia: dissemina-se e serpenteia pelo corpo 
social, como insatisfação dos consumidores da justiça, assumindo as vestes 
do descrédito nas instituições; atinge os operadores do direito e os próprios 
magistrados, como que impotentes perante a complexidade dos problemas 
que afligem o exercício da função jurisdicional; desdobra-se em greve e 
protestos de seus servidores; ricocheteia, enfim, pelas páginas da imprensa 
e ressoa pelos canais de comunicação de massa, assumindo dimensões 
alarmantes e estimulando a litigiosidade latente. A justiça é inacessível, cara, 
complicada, lenta, inadequada. A justiça é denegação de justiça. A justiça é 
injusta. Não existe justiça6. Grifo nosso. 

                                                 
4 Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf  Acesso 
em: 16 mar. 2019. 
5 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R.; WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 102. 
6 GRINOVER, Ada Pelegrini. O processo em evolução. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998. p. 20-
21. 

https://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf
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 Essa crise é resultado da evolução social e das interações sociais, uma vez 

que a população aumentou demasiadamente e de modo desorganizado, sem que 

houvesse planejamento para os conflitos que delas decorreriam. Ao contrário disso, a 

cultura do processo tornou-se cada vez mais intensa e presente, de forma que o 

exagerado aumento de conflitos decorrentes da transformação da sociedade sem que 

houvesse difusão de meios adequados para pacificação, fez com que o Poder 

Judiciário ficasse sobrecarregado de demandas altamente custosas e fosse obrigado 

a custeá-las para todos, inclusive, aqueles que podem suportá-las. 

 

 Portanto, se houver a aplicação da sucumbência quando efetivamente devida, 

ou seja, se aqueles que não fazem jus ao benefício da Justiça Gratuita arcarem com 

os custos do processo, o acesso à justiça pode ser novamente efetivo e surge como 

uma solução, ainda que paliativa, à crise do Poder Judiciário. 

 

 Assim, o acesso à justiça não estaria, na verdade, encontrando limitações 

econômicas. Isso porque o Estado poderia direcionar a assistência jurídica integral e 

gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV7 da Constituição Federal, aos que 

efetivamente não tem condições de arcar com os custos judiciais, de modo que 

aqueles que não fizessem jus sequer pleiteariam tal situação. 

 

 Do mesmo modo, poderia o Estado dar publicidade a esse direito e suprir 

limitações socioeducativas e culturais, uma vez que a população menos favorecida 

(que comprovadamente faz jus ao acesso gratuito), às vezes, por não ter o mesmo 

acesso à educação, inclusive por fatores econômicos, tem prejudicada a garantia de 

um direito constitucionalmente assegurado, que é o acesso à justiça livre de qualquer 

ônus. 

 

 É de se notar que o acesso à justiça, por si só, não significa a efetividade do 

Poder Judiciário, já que a garantia da tutela não pode ser injusta. 

 

                                                 
7Artigo 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos; 
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 Contudo, necessário se faz que o acesso seja pleno, justo e eficiente. E, para 

que isso se perfaça, é necessário remover os entraves à universalização da tutela 

jurisdicional, pois somente assim será possível oferecer resultados justos e efetivos.  

 

 Mas o ponto é: determinar que, aqueles que não são hipossuficientes suportem 

o ônus do processo, não se trata de negativa do acesso à justiça. Isso porque 

possuem capacidade financeira para tanto. 

 

 O que não pode ocorrer é permitir a todos o acesso irrestrito e gratuito ao Poder 

Judiciário, sob o falso entendimento de que isso seria o acesso à justiça. De tal forma, 

não se estaria cumprindo a realização efetiva do direito, mas tornando o processo 

uma prática improdutiva da lógica jurídica8 e, consequentemente, do acesso à justiça. 

 

 Em adição, é oportuno ressaltar que o acesso à justiça só pode ser satisfeito 

com a igualdade das partes, mas a igualdade, nesse ponto, não deve ser tratada como 

o todo dividido em partes iguais.  

 

 A igualdade deve estar atrelada ao fator discrímen, ou seja, ao grau de 

diferenciação entre as partes, o qual deve ser ponderado na hora de solucionar o 

conflito. Isso porque o fato de duas partes apresentarem interesses opostos sobre um 

mesmo bem, não significa que ambas estejam equiparadas, motivo pelo qual a 

distribuição dos direitos e das imunidades deve obedecer à necessidade das partes, 

de acordo com os seus interesses: 

 

[...] Na preparação do exame substancial da pretensão, é indispensável que 
as partes sejam tratadas com igualdade e admitidas a participar, não se 
omitindo da participação também o próprio juiz, de quem é a responsabilidade 
principal pela condução do processo e correto julgamento da causa9 [...]. 

 

 De acordo com Mauro Schiavi10, essa desigualdade de partes estaria inserida 

no campo processual, uma vez que o empregado geralmente se encontra desprovido 

de diversos documentos que ficam na posse do empregador. Assim, o tratamento 

                                                 
8 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol.I, 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 
p. 117. 
9 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 118. 
10 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho: aspectos processuais da Lei n. 13.467/2017. 
São Paulo: Ltr, 2017, p. 24. 
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conferido pelo juiz de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, no 

processo do trabalho, revelaria o princípio da igualdade substancial, o qual está 

diretamente relacionado ao princípio da proteção temperada ao trabalhador. Esta 

proteção ocorre com a finalidade de igualar as partes e se justifica por considerar o 

empregado a parte mais vulnerável na relação jurídica processual: 

 

De nossa parte, o Processo do Trabalho tem característica protetiva ao 
litigante mais fraco, que é o trabalhador, mas sob o aspecto da relação 
jurídica processual (instrumental) a fim de assegurar-lhe algumas 
prerrogativas processuais para compensar eventuais entraves que enfrenta 
ao procurar a Justiça do Trabalho, devido à sua hipossuficiência econômica 
e, muitas vezes, à dificuldade em provar suas alegações, pois, via de regra, 
os documentos da relação de emprego ficam na posse do empregador. De 
outro lado, o processo do trabalho deve observar os princípios constitucionais 
do processo que asseguram equilíbrio aos litigantes. Por isso, 
denominamos essa intensidade protetiva do processo do trabalho de princípio 
da proteção temperada ao trabalhador.  
Modernamente, poderíamos chamar esse protecionismo do processo 
trabalhista de princípio da igualdade substancial nas partes no processo 
trabalhista, que tem esteio constitucional (art. 5o, caput, e inciso XXXV, da 
CF), pois o Juiz do Trabalho deve tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais. A correção do desequilíbrio é eminentemente processual e deve 
ser efetivada pelo julgador, considerando não só as regras do procedimento, 
mas também os princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo 
do trabalho, as circunstâncias do caso concreto e o devido processo legal 
justo e efetivo. Grifo nosso. 

 

 Nesse sentido, verifica-se que a igualdade das partes não pode ser colocada 

somente no plano idealista, pois, neste, não se demonstra eficaz ao defender uma 

igualdade absoluta, devendo, pois ser considerada de acordo com o plano real, de 

modo proporcional. Essa diferenciação do tratamento da igualdade é exposta por Ada 

Pellegrini Grinover da seguinte forma: 

 

Na conceituação positiva da igualdade, é necessário distinguir duas 
tendências opostas: de um lado, os que se colocam num plano idealista, 
defendendo a igualdade absoluta (não só sob o prisma formal, como sob o 
material); do outro, os que seguem o conceito realista, agasalhando a ideia 
de uma igualdade proporcional. A concepção idealista da igualdade é 
representada pelos socialistas; a concepção realista procura a efetivação do 
princípio, sem o sacrifício da liberdade: por isso, defende a ideia de igualdade 
de forma proporcional.11. Grifo nosso. 

 

                                                 
11 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o código de processo civil. São Paulo: Bushatsky 
Editor, 1973, p. 27. 
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 Com isso, constata-se que o acesso à justiça deve ter um resultado concreto. 

Não pode apenas ficar no plano das ideias ou, então, ser descrito na Constituição 

Federal como princípio e ser uma garantia meramente subjetiva. 

 

 

1.2 A Jurisdição e o direito de ação 

 

 A Jurisdição, como uma função do Estado, tem como finalidade aplicar o direito 

objetivo, o qual é emanado do Poder Legislativo para garantir a ordem jurídica e a paz 

social por meio de composição de conflitos de interesses12. 

 

 É, assim, a Jurisdição um instrumento pelo qual se perfaz o direito subjetivo 

público de ação, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que 

também assegura o acesso à justiça.  

 

 Desse modo, a Jurisdição é considerada uma proteção imperativa prestada 

pelo Estado, na qual este não pode se eximir de prestá-la13, visto que todos têm direito 

a uma ordem jurídica justa, bem como à igualdade material, vez que a garantia à 

igualdade formal apenas, já restou superada. Isso ocorreu, principalmente, após o 

surgimento do Estado do bem estar social14, conhecido por Welfare State, formalizado 

após a Segunda Guerra Mundial e que ficou marcado pelas aspirações de benefícios 

sociais em conjunto com o desenvolvimento econômico. 

 

 Assim, a partir do século XX, o direito passa a considerar não mais somente a 

tutela formal, mas o desenvolvimento de relações sociais mais equânimes no seio 

social, atrelado aos princípios constitucionais fundamentais da igualdade, dignidade 

social, solidariedade, segurança e utilidade, de forma que a garantia do direito não 

ocorre mais somente pela imposição do Estado em defesa do indivíduo, mas pelo 

desenvolvimento social face ao direito. 

 

                                                 
12 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 28 ed., v. 1. São Paulo: 2011, Saraiva, 
p. 91. 
13 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Os direitos fundamentais à efetividade e à segurança em perspectiva 
dinâmica. SALLES, Carlos Alberto (coord.) – As Grandes Transformações do Processo Civil Brasileiro – 
Homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 33-34. 
14 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 64. 
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 É o Poder Judiciário que deve garantir a tutela jurisdicional pretendida, bem 

como a cidadania e a satisfação dos direitos fundamentais pelos indivíduos.  

 

 Assim, para que seja assegurado o direito concreto aos litigantes, quando 

constatada a existência de um conflito de interesses e a via eleita é a Jurisdição, tem-

se a prestação de uma tutela jurisdicional impositiva como resultado da busca de um 

direito subjetivo. Desse modo, é o Estado, desde que provocado, responsável por 

manter a paz jurídica e amparar o direito objetivo, ou seja, responsável por analisar, 

perante o caso concreto, a composição de conflitos; 

 

Com efeito, nas sociedades contemporâneas, o Estado assumiu o papel de 
responsável maior pela solução dos conflitos de interesse, monopolizando a 
função jurisdicional, restringindo a hipóteses excepcionalíssimas a autotutela 
e limitando acentuadamente a autocomposição e a arbitragem. Contudo, um 
dos princípios basilares da jurisdição é a inércia, garantia de sua 
imparcialidade, atuando, pois, somente mediante provocação. Ora, estando 
vedada, salvo exceções, a autodefesa de interesses, mesmo legítimos, e 
sendo inerte a jurisdição, há de se reconhecer o direito dos titulares de 
pretensões resistidas à prestação da atividade jurisdicional15. 

 

 Assim, a Jurisdição tem como função compor a lide e formar o direito justo, com 

o instrumento disponibilizado pelo Estado que é o processo, o qual compõe uma série 

de atos coordenados16 com a finalidade de provimento jurisdicional, a partir da relação 

jurídica processual estabelecida entre autor, réu e juiz. 

 

 O Estado aplica a Jurisdição em caráter substitutivo ao das pessoas para 

solucionar os conflitos, uma vez que, em tese, no estado natural, incumbiria aos 

litigantes compor seus próprios conflitos. 

 

 Assim, ao conceito de Jurisdição destaca-se o seguinte nas palavras de Ernane 

Fidélis dos Santos17: 

 

[...] podemos defini-la como o poder-dever do Estado de compor os 
litígios, de dar efetivação ao que já se considera direito, devidamente 

                                                 
15 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R.; WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 153. 
16 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 28 ed., v. 1. São Paulo: 2011, Saraiva, 
p. 307) 
17 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. Vol. I. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2012,, p. 
84) 
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acertado, e de prestar cautela aos processos em andamento ou a se 
instaurarem, para que não percam sua finalidade prática. Grifo nosso. 

 

 O direito de ação também está materializado na Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, como direito à Justiça em garantia aos direitos 

fundamentais, no artigo XVIII: 

 

Artigo XVIII: Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os 
seus direitos. Deve poder contar, outrossim, com processo simples e breve, 
mediante o qual a justiça a proteja contra atos de autoridade que violem, em 
seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados 
constitucionalmente.18 Grifo nosso. 

 

 Logo, verifica-se que o direito de ação é constitucionalmente assegurado a 

todos que buscam um provimento jurisdicional, independente do resultado, sem se 

confundir com o acesso à justiça. 

 

 Isso porque o direito de ação é um direito subjetivo público que consiste na 

possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário do interesse tutelado fundado 

garantido por meio do processo (instrumento). Por sua vez, como visto, o acesso à 

Justiça está atrelado ao resultado, haja vista que se relaciona à Justiça. 

 

 

1.3. O significado do Princípio Protetor no ordenamento justrabalhista 

 

 É sabido que, no Direito do Trabalho, o Princípio Protetor, também conhecido 

como Princípio da Proteção ou Tutelar, é o princípio soberano, muito embora não deva 

haver hierarquia entre princípios, ou seja, existem inúmeros outros, mas este tem 

especial importância. 

 

 Sobre este princípio, Carlos Henrique Bezerra Leite19 demonstra se tratar de 

princípio específico que tem como finalidade suprir desigualdades sociais, 

econômicas e políticas: 

 

                                                 
18Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm  Acesso em 16 de mar 
de 2019. 
19 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 49. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm
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Finalmente, a função tutelar, defendida pela maioria dos juslaboralistas 
pátrios, é aquela que visa proteger a parte fraca na relação empregatícia: o 
empregado. Filiamo-nos a esta corrente doutrinária, uma vez que a gênese 
do direito do trabalho é realmente estabelecer um arcabouço jurídico, ou seja, 
um sistema jurídico fundado em princípios, regras e valores destinados a 
proteger e promover a melhoria das condições socioeconômicas do 
trabalhador e de sua família (CF, art. 7º, caput). Não é por outra razão que os 
autores referem o princípio tutelar como específico deste ramo da árvore 
jurídica. A função tutelar do direito do trabalho visa, enfim, sobretudo sob a 
perspectiva dos direitos humanos e do direito constitucional, corrigir as 
desigualdades sociais, econômicas e políticas entre os atores 
representantes do capital e do trabalho, por meio de um sistema normativo 
de proteção jurídica ao cidadão trabalhador. Grifo nosso. 

 

 Para Alice Monteiro de Barros20, tal princípio justifica-se para sanar 

desigualdades ante a condição de hipossuficiente do empregado: 

 

O princípio da proteção é consubstanciado na norma e na condição mais 
favorável, cujo fundamento se subsume a essência do Direito do Trabalho. 
Seu propósito consiste em tentar corrigir desigualdades, criando uma 
superioridade jurídica em favor do empregado, diante da sua condição de 
hipossuficiente. Grifo nosso. 

 

 Diante disso, deve ser destacada a importância dos princípios para o 

ordenamento jurídico, já que são fontes de direito, ou seja, tem mais de uma 

finalidade, podendo ser informadora, normativa ou interpretativa. 

 

 Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello21 conceitua princípio como: 

 

[...] mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhe o espírito 
e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 
porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo conferindo-lhe 
a tônica que lhe dá sentido harmônico. 

 

 O Princípio Protetor é tido, na verdade, como pressuposto do Direito do 

Trabalho, pois tem como objetivo proteger a parte hipossuficiente da relação entre 

empregado e empregador e se divide no seguinte: in dubio pro operário, norma mais 

favorável e a condição mais benéfica. É sabido que não se trata de uma relação 

equiparada, por isso a necessidade de igualar os desiguais22. 

                                                 
20 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 122. 
21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de; Curso de direito administrativo. 13ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
771-772.  
22 JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do Trabalho. 9. ed. 
São Paulo: Atlas, 2019, p. 198. 
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 Com o advento da Reforma Trabalhista, alguns doutrinares passaram a 

defender que o princípio da proteção está ameaçado, o que não se acredita, haja vista 

que a garantia à parte hipossuficiente permanece preservada. 

 

 Contrários à Reforma Trabalhista destacam-se alguns doutrinadores. 

 

 Segundo Rogério Renzetti23: 

 

O princípio da proteção com o advento da Lei nº 13. 467/2017, conhecida 
como “Reforma Trabalhista” está ameaçado diante dos interesses da classe 
empresária, que altera em mais cem pontos a legislação trabalhista. Grifo 
nosso. 

 

 Mauricio Godinho Delgado24 tece dura crítica à Reforma Trabalhista, em todos 

os aspectos: 

 

A reforma trabalhista prevista na Lei n. 13.476/2017 reforça vertente 
ideológica impulsionada na década de 1990, no Brasil, de 
desregulamentação dos direitos sociais e de flexibilização acentuada das 
relações de trabalho, ao prever, em diversos de seus dispositivos, 
mecanismos de supressão ou de redução do patamar de proteção social e 
de acentuada desarticulação dos direitos e garantias fundamentais 
trabalhistas. 
[...] 
A Lei n. 1 3.467/2017 também desnatura o conceito de justiça social - meta 
da OIT direcionada ao amplo acesso à justiça e aos direitos trabalhistas e que 
se encontra alicerçada nos princípios da proteção, da progressividade social 
e da vedação do retrocesso. Grifo nosso. 

 

 Mauro Schiavi não se posiciona contrariamente a Reforma Trabalhista, que 

estabelece garantias processuais ao empregador, mas também não se declara a favor 

da alteração legislativa. Para o autor, houve uma série de benefícios ao reclamado25, 

contudo, deixou-se de conferir ao empregado a implementação de melhorias: 

 

                                                 
23 RENZETTI, Rogério. Direito do Trabalho – Teoria e Questões, São Paulo: Método, 2018, 4. ed. p. 4. 
24 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os 
comentários à Lei n° 13.467;2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 73 e 74. 
25 a) possibilidade de concessão de justiça gratuita ao reclamado (art. 790, § 4o, da CLT); b) possibilidade de 
parcelamento dos honorários periciais (art. 790-B, § 2o, da CLT); c) sucumbência recíproca (art. 791-A, § 3o, da 
CLT); d) adiamento da audiência quando o Juiz aplicar a teoria dinâmica do ônus da prova em desfavor do 
reclamado (art. 818, § 2o, da CLT); e) impossibilidade de desistência do processo pelo reclamante, caso 
apresentada a contestação (art. 841, § 3o, da CLT); f) desnecessidade do preposto da reclamada ser empregado 
(art. 843, § 3o, da CLT); g) mitigação dos efeitos da revelia (§ 4o do art. 844, da CLT); h) contraditório prévio antes 
da homologação dos cálculos (§ 2o do art. 844, da CLT). 
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Não somos contra a fixação de garantias processuais ao reclamado. Não 
obstante, a crítica da doutrina processual trabalhista ao novel diploma legal 
tem sido procedente no sentido de não ter a legislação implementado 
melhorias ao processo trabalhista em prol do trabalhador, aperfeiçoando os 
institutos processuais que melhorem o acesso à justiça ao reclamante. Desse 
modo, a Lei n. 13.467/17 deve ser interpretada e aplicada pelo Judiciário 
Trabalhista considerando-se as premissas constitucionais de acesso à justiça 
do trabalho, os princípios e singularidades do processo do trabalho, de modo 
a não inviabilizar a missão institucional do processo trabalhista, e prejudicar 
o acesso à justiça pelo trabalhador; Grifo nosso. 

 

 Deduz, em resumo, segundo tais doutrinadores, que a Reforma Trabalhista 

teria a finalidade máxima de restringir e desestimular o acesso à justiça pelo 

trabalhador, bem como transformar o processo judicial em verdadeiro instrumento de 

risco e penalidades26. 

 

 Entretanto, muito embora tenha a Reforma Trabalhista flexibilizado direitos, 

denota-se que o Princípio Protetor não foi preterido, haja vista que perdura a proteção 

do empregado, ante o fato de ser a parte mais vulnerável na relação entre empregado 

e empregador. Permanece, portanto a aplicação do in dubio pro operário, da norma 

mais favorável e da condição mais benéfica. 

 

 Logo, insta consignar que eventuais flexibilizações de direito não significam 

exclusão de direitos, mas são reflexos da evolução social e demonstram-se 

necessárias a medida em que a sociedade evolui, que é o que ocorreu com a Reforma 

Trabalhista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os 
comentários à Lei n° 13.467;2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 289. 
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1.4 O papel do advogado na Justiça do Trabalho 

 

 Na Justiça do Trabalho opera-se o jus postulandi, como sabido, com previsão 

no artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho27, contudo, possui limitações e 

uma delas é que se restringe às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do 

Trabalho, conforme se verifica pelo entendimento da Súmula nº 425 do Colendo 

Tribunal Superior do Trabalho: 

 

Súmula nº 425, TST: JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
ALCANCE. Res. 165/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 e 
04.05.2010 
O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às 
Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a 
ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 E, mais, embora prevaleçam no processo do trabalho os princípios da oralidade 

e informalidade, sabe-se que a assistência de um advogado é muito importante para 

a tutela de interesses. Assim, caso uma das partes esteja desassistida de advogado 

em uma demanda, com base no jus postulandi, corre-se o risco de se admitir que o 

jus postulandi permita a desigualdade processual das partes, em prejuízo do princípio 

da igualdade substancial das partes defendido por Mauro Schiavi. 

 

 Neste ponto, portanto, verifica-se que o advogado é imprescindível para o 

processo do trabalho, inclusive, para que seja garantido o acesso à justiça justo, pois, 

caso contrário, sem advogado, a parte não pode ter acesso à integral a prestação 

jurisdicional. 

 

 Nesse sentido é o que dispõe o artigo 133 da Constituição Federal: 

 

Artigo 133, CF: O advogado é indispensável à administração da justiça, 
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 
limites da lei. Grifo nosso. 

                                                 
27 Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e 
acompanhar as suas reclamações até o final. 
§ 1º 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. 
§ 2º Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. 
§ 3o A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro 
em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada. 
(Incluído pela Lei nº 12.437, de 2011) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12437.htm#art1


21 

 

 

 Vólia Bomfim Cassar28 dispõe que a figura do advogado é praticamente 

indispensável com a implementação do Processo Judicial eletrônico, sendo que o jus 

postulandi deixou de ser regra para se tornar exceção: 

 

Antes a lei trabalhista não aceitava os honorários sucumbenciais em virtude 
do ius postulandi que, antes, vigorava como regra, e agora vigora como 
exceção. Com o advento do PJe, a contratação de advogado é quase 
indispensável, daí a necessidade da mudança da regra. Em boa hora o 
legislador garantiu aos advogados trabalhistas o direito aos honorários 
advocatícios. Grifo nosso. 

 

 Apesar de antes da Reforma Trabalhista um dos fundamentos para ausência 

de previsão do pagamento de honorários de sucumbência no ordenamento jurídico 

trabalhista ter sido a existência do jus postulandi, é sabido que tal verba tem aplicação 

em outras esferas do direito, inclusive, com previsão no Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil: 

 

Artigo 22, Lei n° 8.905/94:. A prestação de serviço profissional assegura aos 
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 
arbitramento judicial e aos de sucumbência. 

 

 Portanto, muito embora seja permitido o jus postulandi na Justiça do Trabalho, 

verifica-se que o advogado possui papel fundamental para o efetivo acesso à justiça. 

 

 Sendo assim, infere-se que a previsão do pagamento de honorários de 

sucumbência trazida pela Reforma Trabalhista tem uma motivação justa e 

fundamentada, já que o advogado, parte indispensável para o acesso à justiça justo, 

merece uma contraprestação. 

 

 Como salientado, o processo é reconhecidamente um meio de solução de 

conflitos custoso e o direito de ação é um direito subjetivo público, tendo em vista que 

às partes existe a possibilidade de utilização de outros meios para solução de 

controvérsias anteriores à provocação do Estado. 

 

                                                 
28 CASSAR, Vólia Bomfim;.BORGES, Leonardo Dias. Comentários a Reforma Trabalhista. São Paulo: Forense, 
2017, p. 99. 
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 Assim, como o processo decorre do exercício de um direito subjetivo público, e 

“nenhum profissional pode ser forçado a trabalhar”, como será visto a seguir, nada 

mais esperado que a previsão, no texto legal, dos honorários de sucumbência, os 

quais possuem, sobretudo, natureza salarial. 

 

 E sobre este ônus não poderia apenas ser suportado pelo empregador, sob a 

justificativa de que estaria fundado no risco da atividade econômica. 
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2. SUCUMBÊNCIA 

 

2.1 O princípio da sucumbência antes da Reforma Trabalhista 

  

 Antes mesmo do advento da Reforma Trabalhista, discutia-se sobre a 

imposição de sucumbência ao empregado e a garantia do acesso à justiça, pelos 

mesmos fundamentos, quais sejam: se eventual imposição de despesas ao 

empregado seria a negativa do acesso à justiça. 

 

 Neste ponto, a análise do julgado abaixo destacado permite verificar que, em 

determinado caso, a perícia técnica se faz imprescindível para a conclusão do ato 

processual, contudo, em regra, aplicava-se a sucumbência prévia, antes da Reforma 

Trabalhista, ou seja, a antecipação das despesas, ao empregador. Como dito, o 

fundamento inicial é o acesso à justiça do empregado, acrescido da efetividade do 

processo e de sua razoável duração. 

 

 Em continuidade à leitura, é possível verificar que a “manifesta vulnerabilidade 

do trabalhador” atribuída pelo julgador na ementa é absoluta, motivo pelo qual se 

justificaria a sucumbência ao empregador, se considerado o acesso à justiça. O 

julgador parte da premissa que “nenhum profissional pode ser forçado a trabalhar”. 

Neste caso, o profissional é o perito técnico, razão pela qual seria perfeitamente 

admissível a imposição da antecipação de despesas ao empregador, o qual “deve 

assumir o risco da atividade econômica”, já que é garantido que a União satisfaça os 

honorários periciais até o valor de um salário mínimo. 

 

 Significa dizer que o julgador reconhece a natureza salarial dos honorários 

periciais, sendo que o ônus seria integralmente suportado pelo empregador, com base 

unicamente no risco da atividade econômica. Vejamos: 

 

DESPESAS PERICIAIS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO 
DE VALORES PELO EMPREGADOR GARANTIA DO AMPLO ACESSO À 
JUSTIÇA, À RAZOÁVEL DURAÇÃO E À EFETIVIDADE DO PROCESSO - A 
determinação judicial para que a empresa antecipe valores para custeio de 
despesas periciais, nelas inclusas os honorários, nos casos de gratuidade de 
justiça, garante o atendimento ao amplo acesso à justiça, à razoável duração 
e à efetividade do processo. Presta-se máxima eficácia às regras reitoras do 
Estado Democrático de Direito no seu dever de amparo aos direitos e 
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garantias fundamentais, pois o objeto da lide versa sobre a violação de bens 
jurídicos como a saúde, a higidez e a segurança no trabalho, cuja 
demonstração requer a produção de prova pericial. A manifesta 
vulnerabilidade do trabalhador e sua imensa dificuldade, inclusive 
econômica, em produzir a respectiva prova pericial do nexo causal do 
infortúnio, atesta a necessidade da adoção de mecanismos que concretizem 
a instrumentalidade das formas no processo, bem como o ideal do acesso à 
Justiça. Submeter a prova do direito pretendido pelo trabalhador aos 
percalços da incerteza da realização da perícia, quer quanto ao tempo, quer 
quanto à qualidade, implica em restrição ao acesso à justiça. Nenhum 
profissional pode ser "forçado" a trabalhar, a fazer despesas e a esperar, de 
forma indeterminada, a respectiva contraprestação. As normas pertinentes à 
saúde, à higidez e à segurança no trabalho impõem ao empregador o 
cumprimento de deveres bem delineados, dentre eles a produção de diversos 
documentos, tais como PPRA, PCMSO, LTCAT, dentre outros. Assim, não 
há razão para que em juízo se furte da produção de perícia, ou melhor, de 
adiantar as despesas com honorários pericias, os quais em caso de 
sucumbência do trabalhador lhe poderão ser ressarcidos pela União. Como 
é o empregador que deve assumir os riscos da atividade econômica, 
nada mais adequado que também seja ele, e não o profissional perito, que 
deva ter de esperar o reembolso com o adiantamento de despesas 
processuais, dentre elas a remuneração dos honorários periciais. Quanto aos 
provimentos administrativos baixados pelos Tribunais, nota-se a virtude do 
reconhecimento da obrigação estatal e permite-se, pelo menos, a 
remuneração parcial do perito, limitada a 01 (um) salário mínimo, enquanto 
houver recursos orçamentários. Contudo, não se pode assegurar que os 
honorários arbitrados a maior serão pagos. Possivelmente o perito será 
obrigado a ingressar com ação específica para receber o total (o que é 
incomum) ou recusar-se a realizar outras perícias em face da baixa 
remuneração (o que costuma ocorrer). Assim, a solução administrativa acaba 
por ser um paliativo e os juízes de 1º grau continuarão com a extrema 
dificuldade existente para bem instruir o processo e prestar a tutela 
jurisdicional "efetiva". A limitação padronizada do valor dos honorários em 
resoluções administrativas retira o necessário poder que o juiz deve ter para 
examinar a complexidade de cada caso concreto e arbitrar os honorários, 
aplicando a analogia, a equidade, os princípios gerais do direito, a 
razoabilidade e a proporcionalidade. Por fim, apenas para argumentar, resta 
para aquele que antecipou as despesas periciais, mas que não foi 
sucumbente, pretender a execução da União no próprio feito, procedimento 
que refoge do usual, mas assegura força executiva à decisão, e pode resolver 
os três sérios problemas de conciliar o direito à assistência judicial integral, a 
necessidade de remunerar o perito e assegurar o amplo acesso à justiça pelo 
trabalhador. (TRT-08ª R. - Proc. 0000285-24.2015.5.08.0000 - Relª Desª 
Pastora do Socorro Teixeira Leal - DJe 04.11.2015 - p. 6). Grifo nosso. 

 

 Assim, pela análise do julgados, depreendem-se as seguintes questões 

consideradas pelo julgador: (i) ao empregado deve ser absolutamente assegurado o 

acesso à justiça, tendo em vista a necessidade da efetividade do processo e de sua 

razoável duração; (ii) o perito técnico não pode trabalhar sem remuneração, haja vista 

a natureza salarial dos honorários; e (iii) o empregador deve sempre ser o responsável 

pela satisfação desse sistema, já que tem assegurada a restituição da União em ate 

um salário mínimo. 

 



25 

 

 Diante disso, questiona-se: há relativização do acesso à justiça quando 

aplicado absolutamente a apenas uma das partes? 

 

 Em rápida abordagem, cumpre relembrar que, antes da Reforma Trabalhista, o 

deferimento do benefício da Justiça Gratuita não dependia de comprovação do 

empregado. Isso mesmo, do empregado e não da parte, pois tal benefício tinha 

amparo nos artigos 14 e seguintes da Lei nº 5.584/70: 

 

Artigo14, Lei nº 5.584/70: Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a 
que se refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo 
Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador. 
§ 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. 
§ 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. 
§ 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. Grifo nosso. 

 

 A concessão do benefício da Justiça Gratuita tinha como pressuposto apenas 

os seguintes requisitos: (i) receber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal; 

ou (ii) ausência de condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da própria família. 

 

 Destaca-se que a Lei nº 5.584/70 trata especificamente do Direito Processual 

do Trabalho, pela simples leitura da exposição de motivos, o que justifica dizer que o 

benefício da Justiça Gratuita, na Justiça do Trabalho estaria direcionado ao 

empregado e não à pessoa jurídica: 

 

Dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos 
da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação 
de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras providências. 

 

 Como a Lei nº 1.060/50 trata do benefício da Justiça Gratuita em matéria penal, 

civil, militar e do trabalho29, não é possível constatar tal direcionamento ao empregado. 

                                                 
29 Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem 
recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015) (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1060.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045


26 

 

  

 Contudo, impende destacar o entendimento da Súmula nº 463 do Colendo 

Tribunal Superior do Trabalho, que é resultado da conversão da Orientação 

Jurisprudencial nº 304 da Seção de Dissídios Individuais I, após a edição do Código 

de Processo Civil de 2015 e dispõe tal diferenciação entre empregado e pessoa 

jurídica30: 

 

Súmula nº 463 do C. TST: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-
1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT 
divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 
e 14.07.2017 
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita 
à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada 
pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com 
poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015); 
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária 
a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas 
do processo. Grifo nosso. 

 

 Denota-se de referido entendimento que a pessoa jurídica tem o dever de 

comprovar a insuficiência de recursos para obtenção do benefício da Justiça Gratuita, 

como reflexo do Princípio Protetor, já verificado em tópico anterior. 

 

 Logo, aparentemente, a resposta ao questionamento acima seria sim, haja vista 

que se relativiza referido princípio em favor do empregado, para o qual nenhuma 

comprovação é exigida, ao contrário do empregador. 

 

 Significa dizer que ao empregado, sob tal entendimento, estaria o acesso à 

justiça muito próximo da assistência judiciária gratuita, se admitido que todos, 

independente da capacidade financeira, fazem jus ao benefício da Justiça Gratuita. 

 

 

 

 

                                                 
Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe 
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 
família.   (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015) (Vigência) 
30 JOÃO, Paulo Sergio, Consultor Jurídico, 14 de julho de 2017, 8h10, Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2017-jul-14/reflexoes-trabalhistas-mudancas-gratuidade-justica-honorarios-
sucumbencia  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
https://www.conjur.com.br/2017-jul-14/reflexoes-trabalhistas-mudancas-gratuidade-justica-honorarios-sucumbencia
https://www.conjur.com.br/2017-jul-14/reflexoes-trabalhistas-mudancas-gratuidade-justica-honorarios-sucumbencia
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2.2 O princípio da sucumbência segundo o Código de Processo Civil de 2015 

 

 Contudo, cumpre mencionar a alteração trazida pelo Código de Processo Civil 

de 2015, a qual está diretamente relacionada à redação anterior da Orientação 

Jurisprudencial nº 304 da Seção de Dissídios Individuais I: 

 

Artigo 105, CPC: A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento 
público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos 
os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a 
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se 
funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar 
declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de 
cláusula específica. Grifo nosso. 
 
OJ n  304, SDI-I do C. TST: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO (cancelada 
em decorrência da sua aglutinação ao item I da Súmula nº 463 do TST)- Res. 
219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT 
divulgado em 12, 13 e 14.07.2017 
Atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para a concessão 
da assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante ou de seu 
advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua situação 
econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 
1.060/50). 
Histórico: 
Redação original - DJ 11.08.2003. Grifo nosso. 

 

 Pela análise dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Código de 

Processo Civil de 2015 trouxe a possibilidade de o procurador assinar declaração de 

hipossuficiência econômica em cláusula específica. Aparentemente, é um facilitador, 

já que poderia o advogado declarar em lugar de seu cliente. Ocorre que tal dispositivo 

tem como finalidade justamente o contrário, que é, na verdade, coibir o deferimento 

indiscriminado do benefício da Justiça Gratuita com base em declarações falsas de 

empregados. 

 

 Isso porque, anteriormente ao Código de Processo Civil de 2015, pela Lei nº 

1.060/50, bastava a “simples afirmação” do necessitado para que fosse deferido o 

benefício, devendo ser provada a condição de que não faria jus, após impugnação 

específica em autos apartados: 

 

Artigo 4º, Lei nº 1.060/50: A parte gozará dos benefícios da assistência 
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não 
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de 
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advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 
7.510, de 1986) (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015) (Vigência) 
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 
nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 
judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986)   (Revogado pela Lei n º 
13.105, de 2015) (Vigência) 
§ 2º. A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso 
do processo e será feita em autos apartados. (Redação dada pela Lei nº 
7.510, de 1986) (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)   (Vigência) 
§ 3º A apresentação da carteira de trabalho e previdência social, devidamente 
legalizada, onde o juiz verificará a necessidade da parte, substituirá os 
atestados exigidos nos §§ 1º e 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 6.654, de 
1979) (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015) (Vigência) 

 

 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, somente se presume verdadeira 

a declaração firmada exclusivamente por pessoa natural, ou seja, em caso de pessoa 

jurídica, é necessária a prova da miserabilidade: 

 

Artigo 99, § 2º, CPC/2015: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à 
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
exclusivamente por pessoa natural. 

 

 Assim, considerando que o advogado tem dentre seus deveres atuar com 

honestidade, veracidade, boa-fé, bem como preservar a honra, sendo-lhe defeso 

falsear a verdade31, não poderia firmar declaração falsa. Logo, o dispositivo trazido 

pelo Código de Processo Civil de 2015 tem o objetivo de limitar, com base nos limites 

da lei, o deferimento irrestrito do benefício da Justiça Gratuita àqueles que não fazem 

jus. 

 

 Significa dizer que não há limitação ao acesso à justiça, mas efetiva aplicação 

da lei, uma vez que acesso à justiça não significa acesso ilimitado, gratuito e irrestrito 

ao Judiciário. Há limites que precisam ser observados. Todo processo tem um custo 

e a sociedade é responsável por isso, logo, não pode se sobrepor o direito individual 

de cada um de ajuizar uma demanda, sob o argumento de que seria gratuito, ao direito 

coletivo de todos (acesso à justiça) que é quem suporta esse ônus. 

 

 

                                                 
31 Resolução n. 02/2015 (DOU, S.1, 04.11.2015, p. 77): Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB e Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7510.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7510.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7510.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7510.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7510.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6654.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045


29 

 

2.3 O princípio da sucumbência após a Reforma Trabalhista 

 

 A Reforma Trabalhista alterou o artigo 790 da Consolidação das Leis do 

Trabalho e incluiu o § 4o no qual dispõe que: “O benefício da justiça gratuita será 

concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das 

custas do processo.”. Igualmente, alterou a redação do artigo 790-B, para considerar 

que os honorários periciais serão sempre suportados pela parte sucumbente, ainda 

que beneficiário da Justiça Gratuita. Vejamos: 

 

Artigo 790-B, CLT: A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, SALVO SE 
beneficiária de justiça gratuita. (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
Artigo 790-B: A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é 
da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, AINDA QUE 
beneficiária da justiça gratuita. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). 
Grifo nosso. 

 

 Verifica-se, assim, significativa mudança no deferimento do benefício da Justiça 

Gratuita, já que, com a Reforma Trabalhista, exige-se que a insuficiência de recursos 

seja comprovada. 

 

 Contudo, segundo entendimento jurisprudencial, para o empregado permanece 

válida a presunção da declaração de miserabilidade, ao passo que para a pessoa 

jurídica exige-se a prova, como já estava sendo adotado pelo Colendo Tribunal 

Superior do Trabalho: Vejamos: 

 

RECURSO ORDINÁRIO DO TERCEIRO RECLAMADO (SINDSER) 
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 
DESERÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - 
PESSOAS JURÍDICAS - Embora o direito fundamental à gratuidade de 
acesso à justiça (CF, art. 5 º, LXXIV) contemple, indistintamente, pessoas 
naturais e pessoas jurídicas, e o art. 98 do CPC tenha positivado o alcance 
de tal assistência também as pessoas jurídicas, na nova sistemática 
processual, a concessão do benefício às pessoas jurídicas exige prova 
consistente do estado de penúria ou insolvência da parte, já que o CPC 
vigente, na esteira da jurisprudência reinante, não estendeu a mesma 
facilidade comprobatória das pessoas naturais (art. 99, § 3º) às pessoas 
jurídicas. Não havendo prova cabal da miserabilidade jurídica do Sindicato 
recorrente e não aproveitado por ele a oportunidade para recolhimento do 
depósito recursal na instância revisora (OJ 269/SDI-1/TST; CPC, art. 99, § 
7º), é deserto o seu recurso ordinário. Recurso não conhecido. (...) 2- 
JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - VALIDADE - LEI Nº 
13.467/2017 - Para concessão da gratuidade judiciária milita, a favor do 
candidato ao benefício constitucional, a presunção relativa de veracidade da 
declaração de miserabilidade. Ausente nos autos prova a afastar tal 

https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=CF-1988%20Art%205#cf-1988%20art%205
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presunção, é de ser assegurada a gratuidade judiciária. Ressalta se que a 
declaração de hipossuficiência feita pelo empregado não foi suprimida 
pela Lei nº 13.467/2017, permanecendo esta declaração como prova idônea 
de insuficiência de recursos do litigante aspirante aos benefícios da Justiça 
gratuita RECURSO DA PRIMEIRA RECLAMADA HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS. RECLAMAÇÃO AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 
13.467/2017 QUANTUM. A Lei nº 13.467/2017 modificou significativamente 
a matéria em comento. Consoante o novo art. 791-A na CLT , passam a ser 
devidos na Justiça Trabalhista os honorários advocatícios de sucumbência, a 
serem pagos por qualquer dos vencidos - Empregador ou trabalhador. 
Contudo, inexistindo sucumbência do reclamante, indevida sua condenação 
nos honorários advocatícios. O percentual máximo dos honorários 
advocatícios sucumbenciais somente deve ser deferido após sopesadas as 
dificuldades da lide, o zelo profissional e as despesas necessárias ao 
acompanhamento do feito (CLT, art. 791-A, § 2º). Constatado que a causa 
encerra baixa complexidade e que as despesas pertinentes ao 
acompanhamento do feito são mínimas, não se vislumbram razões para 
fixação de honorários advocatícios em percentual diferente do patamar de 
10%. Do mesmo modo, tendo o profissional chamado a atuar no feito 
demonstrado zelo adequado para a análise da matéria, não se verificando 
nenhuma incúria ou desídia que justificasse a redução do percentual para 
menos de 10%, a sentença não merece reparos. Recurso ordinário do 
terceiro reclamado não conhecido. Recursos da primeira e da segunda 
reclamadas conhecidos e desprovidos. (TRT-10ª R. - ROPS 0000773-
69.2018.5.10.0015 - Rel. Antonio Umberto de Souza Junior - DJe 22.02.2019 
- p. 1383). Grifo nosso. 
 
“Assistência judiciária gratuita. Empregadora. Pessoa jurídica. Prova cabal de 
hipossuficiência. Na linha dos precedentes desta Corte, a concessão da 
gratuidade de Justiça ao empregador depende de prova de dificuldades 
financeiras. No caso em exame, a reclamada não fez prova robusta de sua 
insuficiência econômica, de forma que não há como se conceder a 
prerrogativa pleiteada, por ausência de prova contundente acerca da 
dificuldade financeira declarada. Com efeito, a reclamada, embora tenha 
declarado, nas razões do agravo de instrumento, sua incapacidade 
econômica, não fez prova cabal de sua insuficiência financeira.” (TST, AIRR 
0000723-77.2015.5.12.0052; 2a Turma; rel. Min. José Roberto Freira 
Pimenta. DEJT 17.3.2017). Grifo nosso. 

 

 Como visto, pela leitura do artigo 790, § 4o, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, o deferimento da Justiça Gratuita depende de prova da parte. No julgado 

acima, entende-se que esse requisito está restrito à pessoa jurídica, ou seja, ao 

empregado permanece válida a simples declaração de miserabilidade. 

 

 Mauro Schiavi32 dispõe que a comprovação de hipossuficiência pelo 

empregado, trazida pela Reforma Trabalhista, seria a alteração mais significativa, 

segundo o qual os elementos de prova seriam determinados pela jurisprudência. 

Vejamos: 

 

                                                 
32 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho: aspectos processuais da Lei n. 13.467/2017. 
São Paulo: Ltr, 2017, p. 81. 

https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
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A alteração mais significativa se refere à comprovação da insuficiência 
econômica por parte do empregado, pois a lei exige a comprovação da 
miserabilidade, não sendo suficiente apenas a declaração de pobreza, 
firmada pelo trabalhador, ou por procurador com poderes especiais. Grifo 
nosso. 

 

 Contudo, referido autor compartilha do entendimento de que a simples 

declaração de pobreza, nos termos da lei, seria suficiente para comprovação da 

situação de miserabilidade, sendo aplicável ao caso o artigo 99 do Código de 

Processo Civil de 2015: 

 

De nossa parte, a declaração de pobreza firmada pelo próprio empregado, 
sob as “consequências da lei” é suficiente para comprovar a insuficiência 
econômica do empregado e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 
Caso haja impugnação, o Juiz do Trabalho poderá exigir do trabalhador 
outros documentos, como juntada pela CTPS, declaração de imposto de 
renda etc. 
Nesse sentido, pensamos ser aplicável, subsidiariamente (arts. 769, da CLT 
e 15 do CPC) ao processo do trabalho o art. 99, do CPC, que mantém a 
mesma sistemática da Lei n. 1.060/5033. Grifo nosso. 

 

 E mais, conclui-se que o benefício da Justiça Gratuita pode ser deferido tanto 

ao empregado quanto ao empregador ao verificar que a Reforma Trabalhista excluiu 

do artigo 790, § 3o a expressão de “sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família.”: 

 

Artigo 790 § 3o, CLT: É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes 
dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou 
de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e 
instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do 
mínimo legal, ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em 
condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento 
próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do 
trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o 
benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, 
àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) 
do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). Grifo nosso. 

 

 Nesse sentido, é o comentário de Henrique Correia e Élisson Miessa34: 

 

Cabe destacar que, embora o art. 790, § 3°, da CLT dê a impressão de que 
o benefício será deferido apenas ao empregado, já que, como regra, é ele 
que recebe salário, a jurisprudência trabalhista, com fundamento no art. 5°, 

                                                 
33 Cf. SCHIAVI, Mauro. Op. cit. p. 81. 
34 CORREIA, Henrique; MIESSA, Élisson. Manual da Reforma Trabalhista.Salvador: Juspodivm, 2018. p. 688. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10537.htm#art790
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LXXIV; da CF/88, posicionou-se no sentido de deferir o benefício da Justiça 
gratuita ao empregador, seja pessoa física, seja pessoa jurídica (NCPC, art. 
98; Súmula no 463, II, do TST). 
Aliás, o § 4° do art. 790 da CLT, ao usar a expressão "insuficiência de 
recursos”: desvinculando-se das expressões sustento próprio ou de sua 
família, tem o nítido objetivo de alcançar as pessoas jurídicas que não 
se enquadravam na acepção jurídica do termo pobreza. Grifo nosso. 

 

 Saliente-se que a Reforma Trabalhista tanto garante o acesso à justiça justo 

que permite a isenção do recolhimento do depósito recursal quando o empregador for 

beneficiário da Justiça Gratuita, mesmo sabendo que uma das finalidades de tal 

depósito é a garantia da execução: 

 

Artigo 899, § 10o, CLT: São isentos do depósito recursal os beneficiários 
da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação 
judicial. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). Grifo nosso. 

 

 E, ainda sobre depósito recursal, verifica-se a Reforma Trabalhista permite a 

redução, pela metade, nas seguintes hipóteses: 

 

Artigo 899, § 9o, CLT: O valor do depósito recursal será reduzido pela 
metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, 
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 
porte. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). Grifo nosso. 

 

 Outra questão: com a necessidade de comprovação da insuficiência econômica 

e a possibilidade de imposição dos honorários periciais à parte sucumbente, ainda se 

garante o acesso à justiça efetivo? 

 

 A resposta é sim.  

 

 Na verdade, como já foi dito, determinar àqueles que não são hipossuficientes 

o pagamento de custas processuais e honorários, não constitui negativa do acesso à 

justiça. 

 

 Defende-se, neste trabalho, que o acesso à justiça não é sinônimo de acesso 

irrestrito e gratuito de todos ao Poder Judiciário, bem como que o benefício da Justiça 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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Gratuita depende de comprovação da hipossuficiência, o que é contrário ao 

entendimento de Henrique Correia e Élisson Miessa35: 

 

Com efeito, a nosso juízo, o critério objetivo instituído nos arts. 790-B, § 4°, e 
791-A, § 4°, da CLT viola o acesso à Justiça (CF/88, art. 5°, LXXIV) e o 
princípio da igualdade, sob seu aspecto material (CF/88, art. 5°, caput).]* 
[...] 
Em resumo, com a chegada na Lei no 13.467/17, nada muda, mantendo-se 
as mesmas diretrizes anteriores, isto é, a declaração de insuficiência 
econômica é presumida verdadeira, podendo ser feita por simples 
afirmação do declarante ou do seu advogado, desde que munido de 
procuração com poderes específicos para esse fim (Súmula no 463, I, do 
TST). Grifo nosso. 

 

 Para Mauricio Godinho Delgado, com a Reforma Trabalhista, há uma 

descaracterização do benefício da Justiça Gratuita que passa a ser disposto de 

maneira muito mais desfavorável que no Código de Processo Civil de 2015 e no 

Código de Defesa do Consumidor: 

 

De um lado, a descaracterização do instituto jurídico da justiça gratuita, que 
ostenta, conforme se conhece, manifesto assento constitucional (art. 5º, 
LXXIV, CF). O instituto, pela nova lei, é remodelado de maneira muito mais 
desfavorável ao ser humano economicamente hipossuficiente do que ocorre 
seja no Direito Processual Civil, seja nas relações regidas pelo Código do 
Consumidor. Grifo nosso. 

 

 Ocorre que, da leitura do artigo 790, §§ 3o e 4o da Consolidação das Leis do 

Trabalho, verifica-se que não há qualquer inconstitucionalidade ao ser imposto ao 

reclamante, quando vencido e não comprovada a hipossuficiência econômica, o 

pagamento das custas processuais ou dos honorários periciais: 

 

Artigo 790, § 3o, CLT: É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes 
dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou 
de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e 
instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% 
(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar 
insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
 
Artigo 790-B, CLT: A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que 
beneficiária da justiça gratuita. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

                                                 
35 CORREIA, Henrique; MIESSA, Élisson. Manual da Reforma Trabalhista.Salvador: Juspodivm, 2018. p. 692 2 
701. 
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§ 1o Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite 
máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 2o O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 3o O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de 
perícias. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 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 outro processo, a União responderá pelo encargo. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017). Grifo nosso. 

 

 Note-se que o reclamante somente fica responsável pelo pagamento das 

custas processuais quando a demanda, que trata de relação de emprego, for julgada 

inteiramente improcedente, ou seja, se perder apenas alguns pedidos e o reclamado 

ganhar outros, o ônus das custas processuais continua sendo suportado pelo 

empregador, assim como na fase de execução36,. Logo, não há sucumbência 

recíproca de custas em relação de emprego37. Isso somente confirma que não há 

qualquer ofensa ao acesso à justiça. 

 

 Nesse sentido, destaca-se o comentário de Henrique Correia e Élisson Miessa 

38: 

 

É interessante notar que, havendo diversos pedidos nas relações de 
emprego, mesmo se o reclamante não for vencedor em todos, a 
responsabilidade pelo pagamento, é do reclamado (vencido), isto é, nas 
ações de relação de emprego não se aplica a sucumbência recíproca 
(divisão do pagamento entre as partes). Grifo nosso. 

 

 Registre-se que não houve alteração de quando se tratar de demanda ajuizada 

pelo sindicato da categoria, se não tiver sido deferida a isenção das custas 

processuais ou o benefício da Justiça Gratuita, na qual o substituto processual é 

responsável solidário pelo pagamento: 

 

Artigo 790, §1o, CLT: Tratando-se de empregado que não tenha obtido o 
benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver 
intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das 
custas devidas. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 

 

                                                 
36 Não houve alteração no artigo 789-A da da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo o qual: “No processo 
de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final”. 
37 Em caso de relação de trabalho, há sucumbência recíproca quanto às custas processuais, tendo em vista que 
a Instrução Normativa nº 27 de 2005 somente excepciona a relação de emprego no artigo 3º, §3º: Salvo nas lides 
decorrentes da relação de emprego, é aplicável o princípio da sucumbência recíproca, relativamente às custas. 
38 CORREIA, Henrique; MIESSA, Élisson. Manual da Reforma Trabalhista.Salvador: Juspodivm, 2018. p. 670. 
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 Já com relação ao pagamento dos honorários periciais pelo empregado, 

somente ocorrerá se houver a obtenção de créditos no próprio processo ou em outro 

para compensação. Caso contrário, será suportado pela União, o que já era admitido 

na jurisprudência antes da Reforma Trabalhista, ante a natureza salarial atribuída aos 

honorários. Note-se que a condição suspensiva não tinha previsão. Vejamos: 

 

“Honorários periciais. Sucumbência no objeto da perícia. Reclamante 
vencedor em outros pleitos. Possibilidade de dedução. O perito nomeado 
pelo Juiz é considerado um auxiliar da justiça (art. 149 do CPC de 2015), 
sendo certo que seu trabalho não se trata de munus público. Sua nomeação 
é necessária quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 
científico (art. 156 do CPC de 2015). Nesses termos, sua remuneração será 
sempre devida — cujo arbitramento deverá ser moderado — considerando 
que seus honorários se caracterizam como salário, posto estarem 
atuando no desempenho de sua profissão. A intenção do legislador, ao incluir 
a isenção dos honorários periciais entre os efeitos da concessão da 
gratuidade processual (art. 98, § 1o, VI, do CPC de 2015) é a de garantir o 
acesso à ordem jurídica justa, num patamar que obedeça ao devido 
processo legal substancial. Mas, sendo o reclamante vencedor em outros 
títulos da demanda trabalhista, a qual via de regra contém cumulação 
objetiva, nada impede que se deduza de tais créditos o valor dos honorários 
do perito, sem causar qualquer prejuízo ao acesso à justiça e sem 
precisar onerar os cofres públicos.” (TRT/SP. PROCESSO TRT/SP N. 
0001998-52.2014.5.02.0027 12a Turma. Rela. Desembargadora Elizabeth 
Mostardo. DOE 2.9.2016). Grifo nosso. 

 

 Homero Batista39 discorre sobre a banalização dos pedidos de perícias 

técnicas, as quais, muitas vezes, por exemplo, em casos de pedido de adicional de 

insalubridade ocorrem com fundamento em produtos diluídos e com o perfeito 

recebimento e uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, em situações que 

não são devidos. 

 

 Da mesma forma, existem inúmeros pedidos de perícias médicas que 

relacionam doenças sem qualquer nexo de causalidade com a atividade laboral. 

 

1. Sejamos francos: em muitas Comarcas houve abuso postulatório quanto 
aos pedidos de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e 
pedidos derivados de doenças ocupacionais. Casos gravíssimos, lesões 
infames e ambientes de trabalho agressivos foram todos misturados com 
pedidos inconsequentes de insalubridade por contato com sabão de coco ou 
com produtos altamente diluídos, comprados em supermercado e não no 
fabricante das essências, bem assim muitos levam doenças hereditárias, 
degenerativas ou epidemias para discussão na esfera trabalhista. O tema é 
preocupante, especialmente para os que dedicam a vida ao estudo e à 
pesquisa da saúde, da higiene e da segurança do trabalho, porque, como 

                                                 
39 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, p. 94. 
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tudo na vida, o mau uso ou o uso em excesso provocam reação contrária. 
A banalização deveria preocupar. 

 

 E, como verificado, a natureza dos honorários periciais é salarial. Portanto, 

impunha-se indevidamente tal ônus, à União, ou, então, muitos peritos técnicos 

deixavam de ser devidamente remunerados por seus trabalhos, sendo, também, as 

empresas oneradas com a imposição do recolhimento de honorários periciais prévios. 

Estes que, apesar de ter entendimento jurisprudencial coibindo, era imposto por 

muitos juízes, motivo pelo qual foi expressamente vedado pela Reforma Trabalhista 

(artigo 790-B, §3°, CLT). 

 

 Nas palavras de Homero Batista, tem-se o seguinte40: 

 

3. Feitas essas ponderações, observamos que, agora, o legislador espera 
que (a) o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho apresente parâmetros de 
fixação dos honorários, possivelmente para conter abusos de arbitramento 
(art. 790-B, § 1º), (b) os honorários sejam levados a sério e pagos a qualquer 
custo, mesmo que parceladamente, tal como se parcela uma dívida ou se 
pede a divisão em seis meses de valor exequendo de que trata o art. 916 do 
NCPC (art. 790-B, § 2º), (c) os magistrados abandonem a tática dos 
honorários prévios, possivelmente para não onerar as empresas e, o que 
vai gerar mais polêmica, (d) retenha os honorários periciais de qualquer 
proveito econômico que o trabalhador houver auferido no processo, como 
horas extras e verbas rescisórias, podendo também a retenção ser 
determinada noutro processo, a fim de evitar malícia de distribuir o pedido de 
insalubridade num processo e as demais verbas em outro (art. 790-B, § 4º). 
A União continua a ser a garantidora mor dos honorários periciais 
trabalhistas, mas apenas depois de esgotada a pesquisa processual sobre 
créditos trabalhistas do mesmo reclamante. Grifo nosso, 

 

 Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes serão exigidos quando o 

reclamante obter em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar 

a despesa (nos mesmos termos da previsão dos honorários periciais), sob condição 

suspensiva pelo prazo de 02 (dois) anos a contar do trânsito em julgado da sentença. 

 

 Nesse sentido, merece destaque o seguinte entendimento que demonstra não 

haver violação ao acesso à justiça. Vejamos: 

 

RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE DANO MORAL. MORA SALARIAL 
EVENTUAL. Não comprovada a contumácia da mora salarial, descabida a 
respectiva indenização. RECURSOS ORDINÁRIOS DAS RECLAMADAS 

                                                 
40 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, p. 95. 



37 

 
BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO E 
MB ENGENHARIA SPE 040 S.A E RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE 
(MATÉRIA CORRELATA) "AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI 
13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 
791A, DA CLT. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECLAMANTE. 
Considerando que a ação foi ajuizada na vigência da denominada reforma 
trabalhista (Lei 13.467/2017), aplica-se ao caso o art. 791A, da CLT, com 
redação dada pela Lei 13.467/17. Sendo a sucumbência recíproca, incide o 
parágrafo 3º do art. 791-A da CLT. Não se cogita de violação ao princípio 
de acesso à justiça, porquanto, de acordo com referido dispositivo legal, 
o Reclamante parcialmente sucumbente, com créditos a serem 
recebidos, deve ser condenado ao pagamento proporcional dos 
honorários de sucumbência, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Com 
parcial razão, contudo, quanto ao pedido sucessivo, para suspensão da 
execução apenas dos valores que ultrapassaem os créditos do Autor, nos 
termos do art. 791-A, § 4º, da CLT." Adotadas as razões de decidir, com 
ressalva de entendimento, do julgado nos autos do processo 0000342-
02.2018.5.10.0802. Relator Desembargador José Leone Cordeiro Leite. 
Julgado em 10/10/2018" (000049420.2018.5.10.0812 (RO), julgado em 
12/9/2018. Relator Juiz Antonio Umberto de Souza Júnior). Recursos da 
primeira, segunda e quinta Reclamadas conhecidos e parcialmente providos. 
Recurso da sexta Reclamada conhecido e desprovido. Recurso adesivo do 
Reclamante conhecido e parcialmente provido. (TRT-10ª R. - ROPS 
0000507-19.2018.5.10.0812 - Rel. Jose Leone Cordeiro Leite - DJe 
15.02.2019 - p. 1478) 

 

 Em sentido contrário, o entendimento a seguir demonstra que a condenação a 

honorários de sucumbência inibe o acesso à justiça, mesmo com a previsão da 

condição suspensiva de tal verba: 

 

RECURSO DO RECLAMANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS - PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/17 - Em que 
pese a responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda 
que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, conforme leitura do art. 791-
A, § 4º, primeira parte, da CLT, o que vai ao encontro da dicção contida no 
art. 98, § 2º, do CPC, isso em muito difere da exigência quanto ao pagamento 
da verba em comento, tendo em vista que a própria Lei 13.467/2017, assim 
dispôs acrescentando ao art. 791-A da CLT o seguinte parágrafo 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." Embora a Lei 13.467/2017 tenha 
conferido condição suspensiva de exigibilidade em relação à cobranças dos 
honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita "desde que não 
tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de 
suportar a despesa", o código processual civil foi mais generoso, dispondo 
quanto à condição suspensiva apenas um prazo para que o credor demonstre 
que deixou de existir a situação de hipossuficiência, o que é muito melhor 
para a parte. Note-se que a condição suspensiva de exigibilidade foi muito 
mais severa em relação ao trabalhador, uma discriminação inaceitável, tendo 
em vista as verbas de natureza alimentar perqueridas pelo trabalhador, que 
tem assentado o seu caráter privilegiado e se sobrepõem a qualquer outro, 

https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
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conforme preceituam os arts. 100, § 1º, da CF, 449 da CLT., e, ainda, a Lei 
nº 11.101 , de 9.2.2005 e Súmula 144 do STJ. Noutro giro, há que atentar 
para o discrímem em face da concepção teleológica do indigitado art. 
791-A da CLT, acrescido pela Lei 13.467/2017, que, visivelmente, inibe o 
acesso à justiça, tendo em vista o receio, justificável, dos trabalhadores 
em recorrer a esta Especializada, ante a temível condenação nos 
honorários sucumbenciais, mormente porque a maioria das ações 
trabalhistas são ajuizadas por trabalhadores em situação de desemprego e 
necessidade, sem condição de suportar tal ônus. Outrossim, que a lei não 
permite sequer a compensação entre os próprios honorários advocatícios em 
virtude de sucumbência recíproca (o art. 791-A, § 3º, da CLT) e os créditos 
decorrentes dos honorários sucumbenciais não se compensam com os 
créditos decorrentes das ações trabalhistas, pois não se verifica aqui 
credores e devedores recíprocos preconizados no instituto da compensação 
nos termos do art. 368 do CC, o que de plano já inviabiliza a compensação 
em relação aos presentes créditos. Desta forma, os honorários advocatícios 
sucumbenciais devidos pelo autor serão cobrados tão somente em caso de 
alteração da situação econômica do autor, no prazo máximo de 2 anos, 
devidamente comprovado pelo interessado. RECURSO DO RECLAMANTE 
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EQUITATIVOS - 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EQUIDADE - Importa também a 
análise da fixação dos honorários advocatícios em percentuais, diante não 
apenas da condição de beneficiário da justiça gratuita do obreiro, mas 
também com o propósito de aplicar-se os princípios da equidade e da 
razoabilidade, o que ampara a possibilidade de se ponderar quanto à 
distribuição dos percentuais na hipótese de sucumbência recíproca diante 
dos pedidos e do objeto da condenação, ou ainda no arbitramento de valores 
fixos aos honorários. Neste contexto, destaco trecho do artigo da lavra do 
Exmo. Juiz do Trabalho Felipe Bernardes 
(http://www.correioforense.com.br/dir-processual- trabalhista/honorarios-
advocaticios-equitativos-no-caso-de- sucumbencia-reciproca /#.W0Y5T7hv-
Uk): "Abre-se, então, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios 
equitativos nas situações de sucumbência recíproca. Tal solução era adotada 
pelo Superior Tribunal de Justiça sob a égide do CPC/1973, o qual - 
Exatamente como a CLT no cenário posterior à Reforma Trabalhista - Não 
continha dispositivo que estabelecesse a fixação de honorários 
sucumbenciais necessariamente com base em percentuais, no caso de 
julgamento de improcedência do pedido. [3] AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - 
IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - REGRA 
DA EQUIDADE - VALOR RAZOÁVEL - MODIFICAÇÃO - 
INADMISSIBILIDADE - 1- Tendo sido o pedido julgado improcedente, não há 
falar em condenação, cumprindo ao magistrado fixar os honorários 
advocatícios com observância do disposto no § 4º do art. 20 do Código de 
Processo Civil, ou seja, consoante a apreciação equitativa. 2- Na verba 
honorária arbitrada com base na equidade, o julgador não está adstrito a 
nenhum critério, como os limites inscritos no art. 20, § 3º, do CPC, podendo 
valer-se de percentuais tanto sobre o montante da causa quanto sobre o da 
condenação, bem como fixar os honorários em valor determinado. 3- Não 
merecem modificação os honorários advocatícios arbitrados por equidade, 
seguindo os critérios de razoabilidade. 4- Agravo regimental não provido 
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1367922/SE, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 
31/08/2015) Na fixação dos honorários equitativos, o juiz não está adstrito à 
observância de percentuais, podendo estipular um valor fixo, com base no 
bom senso e razoabilidade. Eventualmente, a estipulação do valor dos 
honorários com base na aplicação de percentuais até pode se revelar 
adequada, mas isso nem sempre ocorrerá, conforme já demonstrado. No 
arbitramento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos 

https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%2011101-2005#lei%2011101-2005
https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%2011101-2005#lei%2011101-2005
https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=SUM%20STJ%20144#sum%20stj%20144
https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
https://online.sintese.com/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=LEI%2010406-2002%20Art%20368#lei%2010406-2002%20art%20368
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aos pedidos julgados improcedentes, ou extintos sem resolução de mérito, o 
juiz deve se pautar em diversos critérios, entre os quais se destacam: - (i) a 
extensão do trabalho do advogado do réu, de modo a evitar o enriquecimento 
sem causa de quaisquer sujeitos processuais. Por exemplo, se houve simples 
oferecimento de contestação, o valor será mais baixo; Se houve atuação do 
advogado até o grau recursal e também na execução, o valor será mais 
elevado etc.; - (ii) o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o 
patrocínio da causa; - (iii) o fato de que os honorários sucumbenciais têm o 
objetivo simultâneo de remunerar o trabalho do advogado, e também de coibir 
ações temerárias e pedidos infundados. Assim, se o julgamento de 
improcedência se der por falta de provas, os honorários devem ser fixados 
em patamar mais baixo; Se o juiz constatar que se trata de lide temerária, o 
montante pode ser mais elevado etc.". (TRT-17ª R. - RO 0001849-
82.2017.5.17.0011 - Rel. Claudio Armando Couce de Menezes - DJe 
18.02.2019 - p. 824). Grifo nosso. 
 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BENEFICIÁRIO DA 
JUSTIÇA GRATUITA - § 4º DO ART. 791-A DA CLT - INCIDENTE DE 
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE PELO PLENO DO TRT DA 14ª REGIÃO - Conquanto a 
imposição, em si, de pagamento dos honorários de sucumbência pelo 
beneficiário da gratuidade de Justiça possa não constituir ofensa ao texto 
constitucional (ante a previsão de suspensão de sua exigibilidade por até dois 
anos e em cujo período apenas será devida a cobrança acaso superada a 
condição de hipossuficiência), o permissivo legal à utilização de créditos 
trabalhistas obtidos no mesmo ou em outro processo para pagamento 
das obrigações decorrentes de sua sucumbência afronta as garantias 
fundamentais do acesso à Justiça e de assistência jurídica integral e 
gratuita ao hipossuficiente, previstas no art. 5º, incs. XXXV e LXXIV, da 
Constituição Federal, assim desconsiderando a natureza alimentar do crédito 
reconhecido judicialmente, cuja utilização para pagamento da verba de 
sucumbência acaba por retirar do trabalhador o necessário à subsistência 
própria e de sua família. Desse modo, nos termos do art. 791-A , caput, da 
CLT, devidos pelas partes os honorários de sucumbência, mas por ser a parte 
reclamante beneficiária da Justiça gratuita, a respectiva obrigação deverá 
ficar sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 
executada se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor 
demonstrar ter deixado de existir a situação de insuficiência econômica que 
justificou a concessão da gratuidade, extinguindo - Se, passado esse prazo, 
tal obrigação do beneficiário, ainda que nesse período, porventura, venha a 
ter créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente, os quais não poderão ser 
exigidos para pagamento da despesa decorrente da sucumbência. (TRT-14ª 
R. - RO 0000136-46.2018.5.14.0003 - 2ª T. - Relª Desª Vania Maria da Rocha 
Abensur - DJe 05.12.2018 - p. 885). Grifo nosso. 

 

 Para Mauro Schiavi41, a alteração mais significativa da Reforma Trabalhista é 

a disciplina da sucumbência recíproca, pois mitiga o protecionismo processual e pode 

importar no prejuízo do acesso à justiça: 

 

De nossa parte, a sucumbência recíproca deverá ser vista com muita 
sensibilidade pelo Judiciário Trabalhista de modo a não obstar a missão 
histórica da Justiça Trabalhista que é facilitar o acesso à Justiça ao 
trabalhador. 

                                                 
41 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho: aspectos processuais da Lei n. 13.467/2017. 
São Paulo: Ltr, 2017, p. 85. 

http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=CF-1988#cf-1988
http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=CF-1988#cf-1988
http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
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 Sobre a aplicação da Reforma Trabalhista, a fim de estabelecer diretrizes e 

minimizar divergências, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho editou a Resolução 

nº 221 de 21.06.2018 que edita a Instrução Normativa nº 41 para dispor sobre as 

alterações trazidas pela Lei nº 13.467/2017 e as aplicações ao processo do trabalho. 

 

 Assim, os artigos que dispõem sobre custas, honorários advocatícios e 

honorários periciais, quanto à intertemporalidade, aplica-se a seguinte 

regulamentação: 

 

Artigo 4º: O art. 789, caput, da CLT aplica-se nas decisões que fixem custas, 
proferidas a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. 
Art. 5º O art. 790-B, caput e §§ 1º a 4º, da CLT, não se aplica aos processos 
iniciados antes de 11 de novembro de 2017 ( Lei nº 13.467/2017 ). 
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. 

 

 Verifica-se, portanto, que se aplicam aos processos em curso as normas de 

direito processual, sendo que, de tais dispositivos, é de aplicação imediata apenas o 

caput do artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho, o qual limita o pagamento 

das custas processuais ao máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social. 

 

 Referido dispositivo pode ser interpretado como benéfico a empregado e 

empregador, considerando que, com a Reforma Trabalhista, ambos podem ser 

condenados ao pagamento de custas processuais. Assim, com o estabelecimento de 

um limite se evita que sejam fixadas custas processuais exorbitantes, estas que, na 

verdade, podem ser consideradas como um obstáculo ao acesso à justiça, já que, 

muitas vezes, pode o empregador, por exemplo, ser pessoa física também. 

 

 Assim, como as custas processuais não têm a finalidade de garantir a 

execução, tal como ocorre com o depósito recursal, não há razão para não haver limite 

de valor máximo. Pelo contrário, o pagamento das custas processuais tem como 

finalidade apenas restituir o Estado dos gastos com o processo, não havendo motivo 

para não haver limitação ao seu pagamento.  

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
http://www.normaslegais.com.br/juridico/honorarios-advocaticios.html
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
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 Logo, se até o depósito recursal que, como salientado, tem, dentre uma das 

finalidades, a garantia da execução, possui um teto, não há razão para as custas 

processuais não o ter. Nesse sentido, pondera Homero Batista42 sobre o tema: 

 

4. Vale lembrar que as custas, ao contrário do depósito recursal, não se 
destinam a garantia o juízo nem a exibir lastro financeiro do recorrente: ao 
revés, elas se destinam a remunerar minimamente o erário elos gastos com 
o processo, não sendo crível que um processo custe vinte milhões de reais 
aos cofres públicos. Quem deveria ser ilimitado, se fosse essa a questão, 
era justamente o depósito recursal (garantidor da execução futura e 
incerta) e não as custas processuais. Por isso, a mudança, no particular, 
encontra fundamento jurídico e doutrinário. O único depósito sem teto, hoje, 
é aquele para garantia da execução (art. 882 da CLT), local em que a reforma 
atuou não para impor um teto, mas para permitir meios alternativos (e 
criativos), como o seguro-fiança. Grifo nosos. 

 

 Entretanto, há quem queira interpretar que se trata de benefício exclusivo do 

reclamado. Consagram desse entendimento Jorge Luiz Souto Maior43, Henrique 

Correia e Élisson Miessa44.   

                                                 
42 SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à Reforma Trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, p. 93. 
43 MAIOR, Jorge Luiz Souto; SEVERO, Valdete Souto. 08.05.2017. Os 201 ataques da “reforma” aos 
trabalhadores. Disponível em: https://www.jorgesoutomaior.com/blog/os-201-ataques-da-reforma-aos-
trabalhadores> Acesso em: 16 de mar 2019. 
44 CORREIA, Henrique; MIESSA, Élisson. Manual da Reforma Trabalhista.Salvador: Juspodivm, 2018. p. 669. 

https://www.jorgesoutomaior.com/blog/os-201-ataques-da-reforma-aos-trabalhadores
https://www.jorgesoutomaior.com/blog/os-201-ataques-da-reforma-aos-trabalhadores
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3. A COEXISTÊNCIA DO ACESSO À JUSTIÇA E DA SUCUMBÊNCIA 

 

3.1 A natureza alimentar dos honorários advocatícios 

 

 A Reforma Trabalhista regulamentou os honorários advocatícios de 

sucumbência no artigo 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho. É sabido que 

referida verba tem regulamentação no Código de Processo Civil de 2015. 

 

 Essa previsão em processo civil permite atribuir aos honorários de 

sucumbência norma de caráter processual. 

 

 Os honorários de sucumbência nada mais são que a remuneração do 

advogado que atuou no processo, ou seja, tem natureza alimentar, uma vez que tem 

como finalidade remunerar o indispensável serviço prestado pelo advogado (artigo 

133, CF c/c artigo 22 da Lei n° 8.906/94). 

 

 Sobre este tema, merece destaque o recente entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça que reconhece a natureza alimentar dos honorários 

advocatícios, equiparando-os a crédito trabalhista em recuperação judicial. Vejamos: 

 

RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO 
QUANTO À LEGALIDADE DE CLÁUSULA CONSTANTE DO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO QUE ESTABELECE LIMITE DE 
VALOR PARA O TRATAMENTO PREFERENCIAL DO CRÉDITO 
TRABALHISTA, INSERIDO NESTE O RESULTANTE DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS, DESDE QUE DE TITULARIDADE DE ADVOGADO 
PESSOA FÍSICA. 1. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO 
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL 
DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. 2. CRÉDITO DECORRENTE 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, A ENSEJAR 
TRATAMENTO PREFERENCIAL EQUIPARADO AO CRÉDITO 
TRABALHISTA. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. COMPREENSÃO QUE 
NÃO SE ALTERA EM VIRTUDE DE A DISCUSSÃO SE DAR NO BOJO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL; DE O TITULAR SER SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS; OU DE SE TRATAR DE EXPRESSIVO VALOR. 3. 
ESTABELECIMENTO DE PATAMARES MÁXIMOS PARA QUE OS 
CRÉDITOS TRABALHISTAS E EQUIPARADOS TENHAM UM 
TRATAMENTO PREFERENCIAL, CONVERTENDO-SE, O QUE SOBEJAR 
DESSE LIMITE QUANTITATIVO, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. 
LICITUDE DO PROCEDER. 4. RECURSOS ESPECIAIS IMPROVIDOS.  
1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se 
na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle 
de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada 
contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.  
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2. Especificamente em razão da natureza dos créditos resultantes de 
honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a 
equiparação destes com o créditos trabalhistas, a ensejar aos seus 
titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso 
de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial. 
Tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte 
Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES.  
2.1 A qualificação de determinado crédito, destinada a situá-lo em uma das 
diversas classes de credores, segundo a ordem de preferência legal, há de 
ter tratamento único, seja na recuperação judicial, seja na falência, 
naturalmente para dar consecução ao declarado propósito de conferir 
tratamento isonômico aos titulares do crédito de uma mesma categoria. Não 
se divisa, assim, nenhuma razão jurídica idônea, ou de ordem prática, que 
justifique a admissão do tratamento equiparado do crédito resultante de 
honorários advocatícios ao crédito trabalhista na falência, mas o refute no 
bojo da recuperação judicial.  
2.2 A partir do específico tratamento legal ofertado às sociedades de 
advogados, considerado o seu objeto social, constata-se que os honorários 
advocatícios decorrem, necessariamente, do labor, da exploração da 
atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, do que 
decorre sua natureza alimentar e, pois, sua similitude com o crédito 
trabalhista a ensejar o mesmo tratamento privilegiado. É indiferente, para 
esse propósito, se a exploração da atividade profissional da advocacia dá-se 
individualmente, ou se organizada em sociedade simples. Fato é que a 
remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos advogados em sociedade é, 
na forma do contrato social, repartida e destina-se, de igual modo, à 
subsistência de cada um dos causídicos integrantes da banca e de sua 
família.  
2.3 A considerável importância econômica do crédito resultante de honorários 
advocatícios, titularizado pela sociedade de advogados recorrente, habilitado 
na recuperação judicial subjacente, em si, também não desnatura sua 
qualidade de verba alimentar.  
3. Sem descurar dos privilégios legais daí advindos, em se tratando de 
concurso de credores, de todo desejável, senão necessária, a equalização 
dos direitos e interesses de todos os envolvidos. Para esse propósito, ressai 
absolutamente possível o estabelecimento de patamares máximos para que 
os créditos trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um tratamento 
preferencial, definido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da LRF), ou, 
consensualmente, no caso da recuperação judicial, convertendo-se, o que 
sobejar desse limite quantitativo, em crédito quirografário.  
3.1 A proteção legal, como se constata, destina-se a garantir o pagamento 
prévio dos credores trabalhistas e equiparados — e nisso reside o privilégio 
legal — de uma quantia suficiente e razoável que lhe garanta a subsistência, 
um mínimo para o seu sustento. Em relação àquilo que excede essa 
importância, ainda que se revista da natureza alimentar, seu titular não faz 
jus ao tratamento privilegiado de receber com precedência aos demais 
credores.  
3.2 A preferência legal conferida à classe dos empregados e equiparados 
justifica-se pela necessidade de se privilegiar aqueles credores que se 
encontram em situação de maior debilidade econômica e possuem como 
fonte de sobrevivência, basicamente, a sua força de trabalho, devendo-se, 
por isso, abarcar o maior número de pessoas que se encontrem em tal 
situação.  
3.3 No processo recuperacional, por ocasião da deliberação do plano de 
recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva 
classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar 
os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e 
renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos 
que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a 
reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). Cabe, 
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portanto, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo os 
critérios e quórum definidos em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de 
um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, 
não havendo a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, 
tal como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas. 3.4 Na presente 
hipótese, em relação aos débitos trabalhistas, no que se inserem os 
honorários advocatícios, as recuperandas estipularam o limite de R$ 
2.000.000,00, (dois milhões de reais), a fim de assegurar a natureza 
alimentar, sendo que qualquer valor que excedesse esse limite seria tratado 
como crédito quirografário, o que foi devidamente aprovado pela correlata 
classe de credores.  
3.5 Justamente para evitar que os poucos credores trabalhistas, titulares de 
expressivos créditos, imponham seus interesses em detrimento dos demais, 
a lei de regência, atenta às particularidades dessa classe, determina que "a 
proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, 
independentemente do valor de seu crédito" (§ 2º do art. 45 da LRF).  
3.6 Se assim é, a sociedade de advogados recorrente, que pretende ser 
reconhecida, por equiparação, como credora trabalhista, há, naturalmente, 
de se submeter às decisões da respectiva classe. Afigurar-se-ia de todo 
descabido, aliás, concebê-la como credora trabalhista equiparada, com os 
privilégios legais daí advindos, e afastar-lhe o limite quantitativo imposto aos 
demais trabalhadores, integrantes dessa classe de credores. 4. Recursos 
especiais improvidos. (STJ, REsp nº 1649774 / SP 2017/0015850-3, Relator: 
Ministro Marco Aurélio Bellizze Publicação 25.02.2019). Grifo nosso.  

 

 Contudo, criam dever patrimonial para as partes, tendo, pois, reflexos materiais 

ao gerar direito subjetivo de crédito ao advogado em relação à parte vencida ou a que 

deu causa indevida à movimentação do processo. Assim, tem viés material e revela 

ser uma norma de caráter híbrido. 

 

 Significa dizer que somente poderão ser aplicadas ao processo do trabalho, 

para os casos distribuídos após a entrada em vigor da Lei n° 13.467/2017, a fim de se 

evitar a surpresa das partes e em prestígio a segurança jurídica. 

 

 Assim, em razão da natureza desta verba, permanece a garantia do acesso à 

justiça quando fixados honorários de sucumbência, o que não revela qualquer 

inconstitucionalidade, desde que respeitado o direito intertemporal. Vejamos: 

 

REFORMA TRABALHISTA - LEI Nº 13.467/17 - DIREITO MATERIAL E 
PROCESSUAL - APLICAÇÃO INTERTEMPORAL - HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS - INCONSTITUCIONALIDADE - A imposição à parte 
sucumbente, ainda que de forma parcial, de honorários advocatícios não 
representa embaraço de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Lex 
Mater), mas reconhecimento da necessidade de retribuição pecuniária 
aquele que empresta seu conhecimento jurídico em favor da parte, aliás 
essencial à administração da justiça (art. 133 da Constituição da República), 
verba que também possui natureza alimentar (art. 85, § 4º, do CPC e 
Súmula Vinculante nº 47 do STF), mantendo, assim, caráter de isonomia com 
o salário do trabalhador comum (art. 7º, inciso X, da Carta Política da 

http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=CF-1988#cf-1988
http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=CF-1988#cf-1988
http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=CF-1988%20Art%20133#cf-1988%20art%20133
http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=SUMVINC%20STF%2047#sumvinc%20stf%2047
http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=CF-1988#cf-1988
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República), a justificar a compensação prevista na legislação trabalhista (art. 
791-A, § 4º, da CLT). Portanto, em resumo, as alterações introduzidas na 
legislação trabalhista, através da Lei nº 13.467/2017, com especial destaque 
para o art. 791-A da CLT, não padecem de qualquer vício de 
inconstitucionalidade. Tese rejeitada. (TRT-08ª R. - RO 0000308-
38.2018.5.08.0008 - Relª Julianes Moraes das Chagas - DJe 13.09.2018 - p. 
561). Grifo nosso. 

 

 Logo, em que pese possuir natureza salarial, tal norma somente será aplicável 

para os casos ajuizados após a Reforma Trabalhista em razão da aplicação do direito 

intertemporal. 

 

 Sobre o tema, Vólia Bomfim. Cassar45 dispoe a necessidade de revisão do 

entendimento do Colendo Tribunal Superior do Trabalho: 

 

Os honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem com os 
honorários contratuais. Entrementes, o valor fixado pelo art. 791-A da CLT é 
inferior ao previsto no art. 85, §2o, do CPC, discriminando o profissional da 
área. Contrariando o posicionamento da Súmula 219 do TST, o §1o 
determinou o pagamento de honorários também para as ações contra a 
Fazenda Pública, cujos parâmetros continuam na Súmula 219 do TST e nas 
regras do CPC. Aliás, toda a Súmula 219 do TST terá que ser revisada ou 
cancelada. Como já era o entendimento da jurisprudência,também tem 
direito aos honorários o sindicato que atua tanto como assistente quanto 
como substituto processual. Grifo nosso. 

 

 Sendo assim, denota-se que ante a natureza alimentar dos honorários de 

sucumbência, não há qualquer ofensa constitucional a exigência de tal crédito trazida 

pela Reforma Trabalhista. 

 

 

3.2 A necessária flexibilização dos direitos trabalhistas 

 

 A Reforma Trabalhista ainda é vista como um tema muito controvertido entre 

os doutrinadores, inclusive, entre os julgadores, pois muitos são relutantes em aplicá-

la, tanto que é objeto de diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo 

Tribunal Federal. 

 

                                                 
45CASSAR, Vólia Bomfim;.BORGES, Leonardo Dias. Comentários a Reforma Trabalhista. São Paulo: Forense, 
2017, p. 99. 

http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
http://www.iobonlinejuridico.com.br/pages/core/coreDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=DL%205452-1943%20Art%20791-A#dl%205452-1943%20art%20791-a
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 Neste trabalho, a finalidade é interpretar a motivação e os efeitos das 

alterações trazidas pela Lei nº 13.467/2017. 

 

 A começar pela motivação dessa alteração legislativa coloca-se o fator 

econômico como grande protagonista. A atual crise econômica não somente no Brasil, 

mas assim como no mundo, além do retrocesso social e fatores políticos permitiram 

que fossem propostas mudanças nas relações de trabalho e emprego, o que culminou 

na Reforma Trabalhista. 

 

 Esses fatores nada mais são que o resultado das interações sociais entre 

trabalhadores e empresários com a finalidade do desenvolvimento econômico e o 

progresso social46, que também são causadoras de conflitos. Muito embora a Reforma 

Trabalhista não tenha tido aceitação unânime, ela se fez necessária, ante a evolução 

social, logo, se não fosse esta, seria outra, já que nenhum ordenamento jurídico 

permanece imutável. 

 

 Assim, destaca-se que algumas flexibilizações de direito são feitas de acordo 

com a demanda social, ou seja, conforme a sociedade evolui, sem deixar de 

manifestar, é claro, a existência do Princípio Protetor no Direito do Trabalho, segundo 

o qual o trabalhador é, em regra, a parte vulnerável na relação entre empregado e 

empregador e, por isso, recebe proteção. 

 

 Note-se que o próprio Direito do Trabalho surgiu, no século XIX, como uma 

resposta a um momento de crise, logo após a crise social posterior à Revolução 

Industrial. Naquele momento, havia a exploração do trabalho de mulheres e crianças 

e diversas questões sociais resultado da luta dos trabalhadores em busca de melhores 

salários e condições de trabalho, bem como jornadas de trabalho menores47. Como o 

Direito Civil não era mais suficiente, foi necessário criar um ramo do direito que 

cuidasse especificamente das relações de trabalho e garantisse condições mínimas. 

 

 No Brasil, a flexibilização de direitos começou na década de 1960, com a 

introdução do sistema alternativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço criado 

                                                 
46 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno direito do trabalho. São Paulo: LTR, 1994, p. 97. 
47 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 63. 
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pela Lei n° 5.107;66, o qual poderia ocorrer pela opção e substituição da estabilidade 

decenal48. 

 

 Outra modalidade de flexibilização ocorre com a permissão de que os 

sindicatos podem negociar condições de trabalho em padrões inferiores àqueles 

estabelecidos pela legislação (artigo 7°, inciso VI e XIII, CF). Com a reforma 

trabalhista, confere-se aos acordos e convenções coletivas a prevalência sobre a 

legislação, o que era vedado até então (artigo 611-A, CLT49). 

 

 Essas flexibilizações existem como solução a um ordenamento que não atende 

mais a necessidade de empregados e empregadores, por exemplo, no momento atual, 

a regulamentação do teletrabalho no Capítulo II-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, a possibilidade de fracionamento das férias (artigo 134, § 1o, CLT), a não 

consideração de tempo à disposição do empregador, quando o empregado 

permanecer no estabelecimento patronal por livre opção, na busca de proteção 

pessoal (artigo 4o, § 2o, CLT). Portanto, surgem para sanar pontos que somente 

passaram a existir em razão de ter a sociedade evoluído50.  

 

 Para Mauricio Godinho Delgado, contudo, é o esvaziamento do princípio 

constitucional da igualdade em sentido material, pois se trata de desregulamentação 

e flexibilização de regras imperativas do contrato de trabalho a fim de romper a lógica 

civilizatória, democrática e inclusiva do Direito do Trabalho51. 

 

 No mesmo sentido, cita-se Carlos Henrique Bezerra Leite52 que dispõe haver 

grande resistência na Justiça do Trabalho quanto à flexibilização de direitos 

trabalhistas: 

 

A adoção da flexibilização de adaptação e de desregramento vem 
encontrando, no Brasil, forte resistência por parte da Justiça do Trabalho, cuja 
missão continua voltada para a aplicação dos princípios tradicionais do direito 

                                                 
48 CAIRO JUNIOR, JOSE. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. Salvaor, Juspodivm, 2017, p. 129. 
49 Artigo 611-A, CLT: A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, 
entre outros, dispuserem sobre:    (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
50 GOMES, Ana Virginia Moreira. São Paulo: Editora LTR, 2001, p. 18. 
51 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os 
comentários à Lei n° 13.467;2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 41. 
52 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 312. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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do trabalho, que marcam o caráter nitidamente tutelar (em prol do 
trabalhador) deste ramo da ciência jurídica. 
Surge, nesse passo, a seguinte indagação: Como conciliar a flexibilização 
de desregramento com os princípios do Direito do Trabalho (norma mais 
favorável, in dubio pro operario, condição mais benéfica, irrenunciabilidade e 
inalterabilidade contratual) se a nossa Constituição Federal somente admite 
três hipóteses excepcionais de flexibilização de direitos sociais trabalhistas 
por meio de negociação coletiva (CF, art. 7º, VI, XIII e XIV)? Grifo nosso. 

 

 Já Mauro Schiavi53 defende a flexibilização das normas processuais, ou seja, 

dispõe que a evolução conjunta da ciência processual (civil e trabalhista) não 

desfigura a principiologia do processo do trabalho, tampouco provoca retrocesso 

social: 

 

Propiciar ao Juiz do Trabalho maior flexibilidade em aplicar normas 
processuais civis, no nosso entendimento, freia arbitrariedades ao tomar 
providências processuais sem fundamentação adequada, com suporte 
apenas na equidade e nos amplos poderes de direção do processo conferidos 
pelo art. 765 da CLT. 

 

 A globalização é, sem dúvida, uma protagonista da evolução social e não se 

trata de um elemento novo, pois tem sido responsável por mudanças fundamentais 

desde o século XV, com o inicio das expansões marítimas. Desde então, a interação 

social tem provocado uma série de mudanças. 

 

 Alice Monteiro de Barros54 dispõe da seguinte forma:  

 

Acontece que as relações individuais de trabalho vêm sofrendo várias 
modificações nos últimos anos, em face da conjugação de fatores como a 
crise econômica no início de 1970, desencadeada pelo alto preço do petróleo; 
a inovação tecnológica; as modificações radicais na organização da 
produção; a necessária competitividade com os países orientais e a 
necessidade de combater o desemprego, entre outro. Grifo nosso. 

 

 A questão é que ao aceitar a flexibilização, admite-se que um número maior de 

pessoas seja atingido, pois as normas passam a ser utilizadas por diferentes grupos. 

Como as relações sociais tem sido cada vez mais dinâmicas e complexas, surge-se a 

necessidade de existir um ordenamento jurídico que seja abrangente e atual, a fim de 

sanar os mais variados tipos de conflitos. 

 

                                                 
53 SCHIAVI, Mauro. A reforma trabalhista e o processo do trabalho: aspectos processuais da Lei n. 13.467/2017. 
São Paulo: Ltr, 2017, p. 47. 
54 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 64. 
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 As barreiras físicas têm sido rompidas, principalmente, após a disseminação 

da internet no século XX, por exemplo, tem sido cada vez mais frequente o intercâmbio 

de empregados entre empresas multinacionais, os quais também precisam de 

proteção. 

 

 Diante disso, resta demonstrado que flexibilizar não significa eliminar, mas, sim, 

adequar e evoluir, tanto que convenções internacionais, costumes internacionais e 

princípios gerais do direito55 são fontes de direito, nos termos do artigo 38 do Estatuto 

da Corte Internacional de Justiça. 

 

 Nesse sentido, Sérgio Pinto Martins56 dispõe sobre o que seria a flexibilização 

das normas trabalhistas: 

 

A legislação trabalhista brasileira pode ser comparada a uma máquina 
ultrapassada, que parecia ter sido criada para trabalhar, mas que parecia não 
ter nascido para semelhante fim. A CLT não tem mais a mesma finalidade 
que tinha quando de sua criação, necessitando ser revista. Uma das formas 
dessa revisão é verificar mecanismos de flexibilização de forma a adaptar a 
realidade de fato à norma jurídica. Grifo nosso. 

 

 Assim, como resultado dessa flexibilização, tem-se a Reforma Trabalhista que, 

muito embora apresente pontos favoráveis e desfavoráveis, fez necessária como 

resposta à evolução social e econômica. 

 

 

3.3. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766 
 

 

 Considerando as alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, que foi 

responsável por trazer a possibilidade de imputação do ônus da sucumbência ao 

empregado, merece destaque a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5766 ajuizada 

pela Procuradoria Geral da República, com as 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 

                                                 
55 DECRETO N 19.841/1945. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-
1949/D19841.htm> Acesso em 16 de mar 2019. 
56 MARTINS, Sérgio Pinto. Flexibilização das condições de trabalho. 2ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2002, p. 
312. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm
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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.57 

 

 Referida ação tem como objetivo a declaração de inconstitucionalidade da 

expressão "ainda que beneficiária da Justiça Gratuita” inserida artigo 790-B, “caput”, 

e §4° e artigo 844, §2°, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho. Além disso, 

pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da expressão "desde que não 

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a 

despesa” descrita no artigo 791-A, §4°, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 A pretendida inconstitucionalidade seria sobre o princípio constitucional do 

acesso à justiça. 

 

 Em 10.05.2018, o Ministro Luiz Fux pediu vistas ao processo, após o Ministro 

Relator Luís Roberto Barroso votar pela improcedência da maior parte dos pedidos e 

em favor da manutenção da aplicação da Lei nº 13.467/17. O Ministro Edson Fachin 

votou pela procedência da ação, ou seja, contra o pagamento de custas e honorários 

de sucumbência pelos empregados. 

 

 Convém destacar trecho do voto do Ministro Relator Luís Roberto Barroso, o 

qual está em perfeita consonância com as ideias até então expostas, pois, como visto, 

há um excesso de litigiosidade que culminou na “crise do processo”. Assim, dado o 

alto custo do processo, não é possível garantir a todos a assistência judiciária integral 

e gratuita. 

 

 Logo, considerando que acesso à justiça e direito de ação não se confundem, 

impor àqueles que comprovadamente não fazem jus ao benefício da Justiça Gratuita 

a sucumbência pelos gastos processuais, não importa em negativa do acesso à 

justiça. Vejamos: 

 

                                                 
57 Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582> Acesso em 20 de mar 2019. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582


52 

 
Mais de uma em cada 3 pessoas no Brasil está litigando. Não é só legítima 
como necessária em um país como o Brasil, em favor dos trabalhadores e da 
economia em geral, a adoção de políticas públicas que, sem 
comprometer o acesso à Justiça, procure conter o excesso de 
litigiosidade (...) O custo individual do litígio não pode ser menor do que o 
custo social; vale para o reclamante, vale para o reclamando58. Grifo nosso. 

 

 Por outro lado, para o Ministro Edson Fachin, a procedência da ação ocorre em 

razão de ter considerado que os dispositivos trazidos pela Reforma Trabalhista teriam 

mitigado o acesso à Justiça e a assistência judiciária gratuita, ou seja, seriam 

restritivos. 

 

 Contudo, a ação ainda está sob vista do Ministro Luiz Fux para a qual não há 

previsão de julgamento. 

 

 Enquanto isso, a aplicação da Reforma Trabalhista segue a Instrução 

Normativa nº 41 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe: 

 

Artigo 4º: O art. 789, caput, da CLT aplica-se nas decisões que fixem custas, 
proferidas a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. 
Art. 5º O art. 790-B, caput e §§ 1º a 4º, da CLT, não se aplica aos processos 
iniciados antes de 11 de novembro de 2017 ( Lei nº 13.467/2017 ). 
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. 

 

 Portanto, até que não seja julgada referida demanda pelo Colendo Supremo 

Tribunal Federal a aplicação da Reforma Trabalhista seguirá que as custas 

processuais, os honorários advocatícios e os honorários periciais somente serão 

aplicados para os processos distribuídos após 11.11.2017. 

 

 

3.4. A relativização do acesso à justiça 

 

 A Reforma Trabalhista foi responsável por trazer uma série de flexibilizações 

nos direitos trabalhistas, ante a necessidade imperativa da evolução social e 

econômica. 

                                                 
58 Disponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582> Acesso em 20 de mar 2019. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
http://www.normaslegais.com.br/juridico/honorarios-advocaticios.html
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582
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 Tais flexibilizações, a depender de quem as interprete, pode ser tanto positiva 

quanto negativa, contudo, algumas, como dito, são necessárias para que o sistema 

se sustente.  

 

 Nesse sentido, chama-se a atenção para alteração referente ao benefício da 

Justiça Gratuita, este que tem como finalidade o atendimento do acesso à justiça, 

contudo, não pode ser indiscriminadamente concedido, já que possui alguns 

pressupostos, dentre os quais, a comprovada miserabilidade. 

 

 Assim, verifica-se que não há limitação do acesso à justiça, mas cumprimento 

da sua finalidade, para que possa ser sustentado no sistema normativo atual. Caso 

contrário, o Estado responsável pela Jurisdição sucumbirá e, por consequência, o 

interesse coletivo do ajuizamento de demandas, também. 

 

 Note-se que o acesso à justiça, em nenhum momento, teve o seu conceito 

alterado, pois ele não tem como características ser irrestrito e integralmente gratuito, 

mas, sim, atender àqueles que comprovadamente fazem jus, não havendo prejuízo à 

assistência judiciária gratuita e integral de quem, comprovadamente, dela necessitar: 

 

Dada a abrangência do conceito de assistência jurídica, eis que a sua 
finalidade deve ser a de prestar auxílio, não somente curativo, mas também 
preventivo, ao cidadão, para educá-lo no exercício de seus direitos.59 Grifo 
nosso. 

 

 Portanto, dispõe-se que a relativização do acesso à justiça não é a eliminação 

de direitos, mas a atribuição da correta interpretação de tal dispositivo de acordo com 

o momento social e econômico atual. Isso porque o acesso à justiça não se confunde 

com o direito subjetivo público de ação e não pode significar o livre ajuizamento de 

demandas por todas as partes de forma gratuita e indiscriminada, sob pena de causar 

prejuízo efetivo a outros princípios constitucionais, em face da atual crise do processo 

e à incapacidade financeira do Estado de suportar tal ônus. 

  

                                                 
59 CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à Justiça e Cidadania. Chapecó: Argos: 2003, p. 95.  
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CONCLUSÃO 

 

 A discussão sobre o acesso a justiça efetivo abrange uma série de direitos e 

garantias constitucionais, tendo em vista que Justiça constitui um valor social com 

amparo no preâmbulo da Constituição Federal e o acesso à justiça esta inserido no 

artigo 5°, inciso XXV, do mesmo diploma. 

 

 Ocorre que referido princípio diverge do direito de ação, assim como da 

assistência jurídica integral. 

 

 Além disso, verificou-se que o Poder Judiciário enfrenta a “crise do processo” 

marcada por uma litigiosidade excessiva, colocando a prova o efetivo acesso à justiça, 

já que a garantia da tutela jurisdicional tem sido lenta e altamente custosa. 

 

 Com a Reforma Trabalhista, passou a ser previsto o ônus da sucumbência à 

parte que tiver seus pedidos julgados improcedentes. Contudo, antes da Lei n° 

13.347/17 para que o empregado fosse declarado beneficiário da Justiça Gratuita, 

bastava a simples declaração de pobreza, nos termos da lei.  

 

 Após referida lei, previu-se que o benefícios da Justiça Gratuita não mais seria 

garantido apenas ao empregado, mas à parte que comprovasse a situação de 

hipossuficiência, podendo haver a condenação ao pagamento de custas processuais, 

honorários advocatícios e honorários periciais. 

 

 Tais dispositivos estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal, sob 

o argumento de que violariam o acesso à justiça e a assistência jurídica integral, tendo 

em vista que restringiriam o acesso dos empregados ao Poder Judiciário, estes que 

sempre foram resguardados pelo princípio protetor. Entretanto, não foi isso que se 

verificou neste trabalho. 

 

 O advogado revela-se parte indispensável para o processo do trabalho, muito 

embora tenha previsão o jus postulandi no ordenamento justrabalhista, haja vista que 

esta hipótese está restrita às Varas do Trabalho e Tribunais Regionais e, atualmente, 

é exceção, principalmente, pelo disseminado uso do processo judicial eletrônico. 
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 Assim, como o advogado merece ser remunerado pelo trabalho prestado, os 

honorários advocatícios possuem natureza salarial, logo, são perfeitamente 

admitidos, caso o empregado, não sendo beneficiário da Justiça Gratuita, seja 

condenado em tal pagamento, sem que haja qualquer ofensa ao acesso à justiça. 

 

 Isso decorre da flexibilização das normas do direito, as quais se revelam como 

imprescindíveis para a evolução social e são necessárias em razão das constantes 

alterações econômicas. 

 

 Diante disso, o acesso à justiça permanece amplamente garantido, mesmo com 

a possibilidade de imputação da sucumbência no processo do trabalho, pois tal 

princípio não significa que o Estado garanta a todos o acesso integral e gratuito ao 

Poder Judiciário, mas àqueles que comprovadamente fizerem jus..  
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