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Vistos, etc. 
Trata-se de recurso ordinário em procedimento sumaríssimo interposto por CLC COLEGIO E 
CURSO EIRELI contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA DO TRABALHO DO 
RECIFE (PE) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista 
proposta pela recorrida, nos termos da fundamentação de fls. 246/250. 
Concedida a justiça gratuita ao recorrente por decisão monocrática do relator às fls. 265/266, 
estando o apelante dispensado do preparo a teor dos arts. 790-A e 899, § 10, da CLT. 
Relatório dispensado, a teor do artigo 852-I, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
MÉRITO 
 
 
Dos honorários de sucumbência 
  
 
O recorrente manifesta inconformismo em face de sua condenação ao pagamento de honorários de 
sucumbência no patamar de 15% sobre o valor da liquidação. Defende que deve haver a redução 
para 5%, pois a demanda foi simples, tendo versado apenas sobre recolhimento do FGTS, sem que 
houvesse necessidade sequer de dilação probatória. 
A sentença vergastada decidiu a questão do seguinte modo: 
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
Atendidos os requisitos previstos no art. 791-A, § 2.º, da CLT e tendo em conta preceitos de 
equidade, fixo os honorários advocatícios de sucumbência, em favor do patrono da 
reclamante, em 15% sobre o valor do crédito em pecúnia da parte autora, conforme apurado 
em regular liquidação da sentença (art. 791-A, caput, da CLT). 
Pois bem. 
Os critérios legais para arbitramento dos honorários de sucumbência estão delineados no art. 791-A, 
§ 2º, da CLT: 
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de 
sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo 
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
I - o grau de zelo do profissional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
II - o lugar de prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
III - a natureza e a importância da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
Apesar de a demanda não ser de alta complexidade, observo que a importância da causa é um dos 
elementos que devem ser observados pelo juiz para fixação dos honorários. 
O FGTS é direito social, fundamental, do trabalhador. Não é direito que possui pouca importância. A 
verba possui relevância diferenciada porque tem serventia para momentos de crise social. 
Ilustrativamente, é possível movimentar a conta vinculada quando o trabalhador (ou dependentes) 
for acometido de neoplasia maligna, for portador de HIV, estiver em estágio terminal em razão de 
doença grave, quando o obreiro for surpreendido por uma dispensa injusta ou mesmo quando o 
empregado for adquirir sua casa própria, tudo em conformidade com o art. 20 da Lei 8.036/90. 
Ou seja, o FGTS protege momentos cruciais na vida de um ser humano, de forma que o não 



recolhimento não é situação de pouca importância. Inclusive, a jurisprudência hegemônica do TST, 
reconhece que o não recolhimento regular da parcela enseja a rescisão indireta. 
Então, o direito em disputa nesta demanda não é direito de pouca importância, trazendo sim 
relevância para a causa. Não bastasse isso os valores do fundo, enquanto não movimentados pelos 
titulares, são utilizados em programas sociais de habitações populares, saneamento básico, 
infra-estrutura urbana e em operações de crédito destinadas às entidades filantrópicas (art. 9º, § 2º, 
da Lei n. 8.036/90). 
Além disso, observo que o patrocínio da reclamante ocorreu com zelo, tendo ocorrido a participação 
do advogado em audiência e tendo a petição inicial sido elaborada de modo organizado (atendendo 
critérios do "visual law") e eficiente. 
Assim, considerando o zelo do profissional, a importância do direito disputado e o prestígio que a 
advocacia merece, por ser função essencial e indispensável à administração da justiça (art. 133 da 
CRFB), nego provimento ao recurso ordinário. 
Conclusão do recurso 
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinóario. 
ACÓRDÃO 
 
Cabeçalho do acórdão 
 
Acórdão 
 
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª 
Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário. 
  
CERTIDÃO DE JULGAMENTO 
  
Certifico que na 10ª Sessão Ordinária (eletrônica) realizada no décimo quinto dia do mês de abril do 
ano de 2021, das 9h às 10h, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador do 
Trabalho FÁBIO ANDRÉ DE FARIAS, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores ENEIDA MELO CORREIA DE ARAÚJO e PAULO ALCÂNTARA, bem como da 
representante do Ministério Público do Trabalho, MARIA ANGELA LOBO GOMES, foi julgado o 
processo em epígrafe, nos termos do dispositivo supra. 
  
Certifico e dou fé. 
  
Martha Mathilde F. de Aguiar 
  
    Chefe de Secretaria 
Assinatura 
 
FABIO ANDRE DE FARIAS Relator 
 


