
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº41 – 29 de Outubro 2021 

STF - INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 

DO EMPREGADO EM AÇÃO TRABALHISTA 

Em novembro de 2017 foi promulgada a Lei 13.467, conhecida como a Reforma Trabalhista 

e que trouxe inúmeras mudanças no que tange aos procedimentos do processo trabalhista.  

Sempre foi vista como um grande avanço pois criava-se a possibilidade de frear o 

ajuizamento de ações trabalhistas temerárias pelos empregados. Com a nova Lei, passou a prever a 

condenação do empregado no pagamento de custas processuais, honorários periciais e de 

sucumbência, caso viesse a perder alguns dos pedidos, mesmo que fosse beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Havendo condenação do empregado poderiam ser utilizados recursos do próprio 

processo para quitação, como créditos advindos de demais ações em curso. 

Entretanto, foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn 5766) que passou a 

discutir a legalidade desta previsão, pois diversos juristas defendiam que as medidas feriam à 

garantia constitucional de acesso à justiça aos empregados que, em tese, são a parte hipossuficiente 

da relação trabalhista. 

De outro lado, formaram-se teses contrárias, pois a ausência de destas previsões legais, 

traziam grande aumento na litigância abusiva por parte dos empregados, que litigavam por qualquer 

motivo, numa verdadeira aventura jurídica e não teriam a obrigação de arcar com os custos do 

processo. 

No dia 20/10/2021, o Supremo Tribunal Federal,  por maioria de votos, foi declarada a 

inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei 13.467/2017, que trará grande impacto na área 

trabalhista. 

 Desta forma, FORAM DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS OS ARTIGOS 790-B 

CAPUT E SEU PARÁGRAFO 4º DA CLT que assim determinavam: 

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é 

da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária 

da justiça gratuita. 



           
 

§ 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. 

Além disso, TAMBÉM FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 791-A, 

PARÁGRAFO 4º, que tratava sobre o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a 

saber: 

§ 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. 

Vale ressaltar, mesmo que venha a perder alguns ou a totalidade dos pedidos, aos empregados 

não mais serão imputados o pagamento de honorários periciais e honorários sucumbenciais, desde 

que lhes sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, o que de praxe sempre acontece na 

maioria das decisões trabalhistas. 

A referida decisão do STF trará impactos que ainda serão sentidos daqui para frente, vez que 

é esperado um aumento considerável no número de reclamações trabalhistas em virtude do menor 

risco aos empregados em demandar na Justiça do Trabalho. 

No entanto, OS EMPREGADOS NÃO ESTARÃO IMUNES À APLICAÇÃO DA PENA 

DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ que está prevista no Código de Processo Civil e pode ser aplicada 

ao Processo do Trabalho: 

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como 

autor, réu ou interveniente. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; 

II - alterar a verdade dos fatos; 



           
 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé 

a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. 

Assim as condutas de litigância de má-fé deverão ser apuradas no curso do processo, como 

uma forma de penalização pela alegação de fatos inverídicos e ações trabalhistas aventureiras, sem o 

mínimo de fundamento legal, sendo esta, por enquanto, uma forma disponível para minorar os 

efeitos da decisão do STF ora comentada. 
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