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         A C Ó R D Ã O 

 (Ac. 7ª Turma) 

  GJCMDN/rf 

     ADVOGADO DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

    1. O art. 114, I, da CF fixou a competência da Justiça do Trabalho 

para  processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, 

abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública 

direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios . 

  2. Na hipótese vertente, o acórdão regional firmou tese de que não 

obstante a Ementa Constitucional 45/04 tenha ampliado o alcance da 

competência, seria a Justiça do Trabalho incompetente para julgar ação de 

cobrança de honorários advocatícios de defensor dativo. 

 3. Contudo, considerando que nesses casos há uma típica relação de 

trabalho, na medida em que o Estado está constitucionalmente obrigado a 

prestar assistência judiciária aos que comprovarem insuficiência de 

recursos (art. 5º, LXXIV) e, considerando, ainda, que nas localidades em 

que não há defensor público este trabalho é repassado ao chamado advogado 

dativo, de se concluir que o acórdão regional vulnerou o art. 114, da 

Carta Republicana. 

  Recurso de revista parcialmente conhecido e provido. 

     Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista 

TST-RR-97200-08.2007.5.03.0081 , em que é Recorrente  ELOISIO DE OLIVEIRA 

CORDEIRO JUNIOR  e Recorrido  ESTADO DE MINAS GERAIS . 

     R E L A T Ó R I O 

    Contra a decisão do  3º Regional  que  deu provimento  ao recurso 

ordinário da Reclamada (fls. 74/78), o  Reclamante  interpõe o presente 

recurso de revista,  postulando a reforma do julgado quanto à  competência 

da Justiça do Trabalho  para julgar  ação de cobrança de honorários 

advocatícios  ajuizada por  advogado dativo  (fls. 99-115). 

  Admitido  o recurso (fls. 116-117), não foram apresentadas 

contrarrazões, tendo o Ministério Público do Trabalho, em parecer da lavra 

do Dr . Edson Braz da Silva , opinado no sentido do  não provimento  do 

apelo (fls. 121/122). 

 É o relatório. 

     V O T O 

  I) CONHECIMENTO 

    Saliento, de início, que acompanho, na íntegra, o voto do ilustre 

Relator sorteado, o Ministro  Guilherme Augusto Caputo Bastos , quanto às 

questões relativas ao conhecimento e à nulidade por negativa de prestação 

jurisdicional, pedindo vênia a Sua Excelência para adotar seus fundamentos 

como razão de decidir: 

      Atendidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, quais 

sejam, a tempestividade (fls. 79, 81 e 99), a regularidade de 

representação e o preparo, passo ao exame dos pressupostos intrínsecos do 

recurso de revista. 

  1.1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

  Na presente demanda, foi dado provimento ao recurso ordinário interposto 

pelo Estado Recorrido, para reconhecer a incompetência desta Justiça 

Especializada para processar a presente ação de cobrança de honorários 



advocatícios de defensor dativo, por entender que o reclamante é um 

agente de colaboração com o Poder Público, sendo que a sua nomeação não se 

equipara à simples realização de prestação de serviço autônoma ou eventual 

decorrente de relação de trabalho, nos termos do artigo 114, I, da 

Constituição Federal de 1988  (fl. 74). 

 Nas razões em análise, o reclamante interpõe recurso de revista às fls. 

99/115, no qual alega ter o v. acórdão regional violado os artigos 5º, II, 

e 93, IX, da Constituição Federal, porquanto foi fundamentado em total 

desacordo com o que consta dos autos, já que o recurso ordinário 

interposto pelo Estado recorrido baseava-se na alegação de que esta 

Justiça Especializada seria incompetente para apreciar a presente demanda 

por se tratar de relação de consumo, razão pela qual este teria invocado o 

entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 138 da 

SBDI-II e nas disposições insertas nos artigos 668 do CPP e 575 do CPC. 

 O recurso de revista não alcança conhecimento. 

 No tocante à denunciada afronta ao artigo 5º, II, da Constituição 

Federal, o presente apelo não merece ser conhecido ante o óbice contido na 

Orientação Jurisprudencial nº 115 da SBDI-1, que assim preconiza: 

      RECURSO DE REVISTA OU DE EMBARGOS. NULIDADE POR NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

  O conhecimento do recurso de revista ou de embargos, quanto à preliminar 

de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, supõe indicação de 

violação do art. 832 da CLT, do art. 458 do CPC ou do art. 93, IX, da 

CF/1988. 

     De igual modo o conhecimento do recurso de revista não se viabiliza 

quanto à denunciada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Com 

efeito, diferentemente do quanto aduzido pelo recorrente, o recurso 

ordinário interposto pelo Estado recorrido teve como lastro os seguintes 

fundamentos: 

     a) a cobrança de honorários por serviços advocatícios decorrem de uma 

relação de consumo e, portanto, a Justiça do Trabalho não é competente 

para apreciá-la; 

 b) a função de defensor dativo dativo é pública, de modo que não é regida 

pelas disposições contidas na CLT (fl. 47); 

 c) e, por fim, a competência para a execução da sentença é do Juízo 

sentenciante. Assim, tendo em vista que a condenação em honorários 

constitui um anexo da sentença, não cabe a esta Justiça Especializada,  em 

novo processo, usurpando a competência do Juízo sentenciante, formar outro 

título executivo fundado naqueles já existentes  (fl. 51). 

     O egrégio Tribunal Regional, por sua vez, deu provimento ao recurso 

ordinário interposto pelo Estado apoiado em um dos fundamentos contidos 

nas razões do referido apelo, qual seja, o entendimento de que  os 

defensores dativos exercem o denominado múnus público e são designados 

para suprir a falta de defensores públicos de carreira, prestando um 

serviço de colaboração com o Estado  (fls. 76/77), enquadrando-se, assim, 

como agentes públicos, razão pela qual esta Justiça do Trabalho não seria 

competente para julgar a presente demanda. 

 Verifica-se, assim, que não há falar em fundamentação diversa daquela 

trazida pelo réu em seu recurso ordinário. 

 Ressalte-se, contudo, que a incompetência em razão da matéria é absoluta, 

de modo que pode ser declarada de ofício e em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 113 do CPC. Dessarte, ainda que o egrégio 

Tribunal Regional tivesse adotado fundamento diverso daquele contido no 

recurso ordinário, não haveria nulidade a ser pronunciada na presente 

demanda, restando incólume o dispositivo da Constituição Federal invocado. 

  Não conheço , pois, do recurso de revista no particular . 

  1.2. ADVOGADO DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 Ouso divergir do ilustre Magistrado, contudo, quanto à questão em 

epígrafe. 

 Isso porque, entendo que o acórdão regional violou o art. 114 da Carta 



Republicana. 

 Com efeito, o Tribunal Regional, ao examinar o recurso ordinário 

interposto pelo Estado de Minas Gerais, decidiu dar-lhe provimento, ao 

entendimento de que   a justiça do trabalho é incompetente para julgar 

ação de cobrança de honorários advocatícios de defensor dativo. Isso 

porque esses profissionais são designados pelo Estado através de ato 

administrativo judicial para atuarem nas causas dos necessitados. 

Trata-se, portanto, de agente de colaboração com o poder público, sendo 

que sua nomeação não se equipara à simples realização de prestação de 

serviço autônoma ou eventual decorrente de relação de trabalho, nos termos 

do artigo 114, I da Constituição Federal de 1988   (fl. 74) 

  Contudo, a   Emenda Constitucional 45/04   ampliou  o alcance da 

competência  da  Justiça do Trabalho , que agora alberga também " 

controvérsias decorrentes da relação de trabalho " e não somente as lides 

originadas da relação entre empregado e empregador. 

 De fato e, com a devida vênia de doutos entendimentos em sentido 

contrário, tem-se, em tais casos, uma  típica relação de trabalho , já que 

o  Estado  está  constitucionalmente obrigado  a prestar  assistência 

judiciária  aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º., 

LXXIV), e nas localidades em que  não há defensor   público  esse 

trabalho  é  repassado  ao chamado  advogado dativo . 

     Nem se argumente que a relação que se evidencia no caso pudesse ser 

identificada como de natureza administrativa. Isso porque o Autor não foi 

nomeado para exercer cargo público algum, assim considerado aquele criado 

por lei e com a exigência de submissão a aprovação em concurso público ou, 

ainda, para o exercício em comissão. 

 De se afastar, assim, o alegado enquadramento da relação havia entre as 

Partes nas normas de Direito Administrativo, tal como  preceitua o art. 

37, II e § 2º, da Lei Maior. 

     Assim, considerando ter havido nítida relação de trabalho entre as 

Partes, emerge clara a competência da Justiça do Trabalho, ampliada pela 

EC 45/04, que deu nova redação ao artigo 114, da CF. 

 Logo, o Tribunal Regional, ao afastar a competência desta Especializada, 

violou o art. 114 da Carta Republicana. 

    Ante o exposto,  CONHEÇO  do recurso de revista, no aspecto, por 

violação ao art. 114, da Constituição Federal . 

  II) MÉRITO 

    ADVOGADO DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 Conhecida a revista por violação ao art. 114 da Constituição Federal, a 

consequência lógica é seu  PROVIMENTO , para, reconhecendo a competência 

da Justiça do Trabalho para instruir e julgar o presente feito, determinar 

a remessa dos autos ao Tribunal Regional de origem para que prossiga na 

análise do recurso ordinário de fls. 45/54. 

     ISTO POSTO 

     ACORDAM  os Ministros da Egrégia 7ª Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho, por maioria, vencido o Ministro Caputo Bastos, conhecer do 

recurso de revista quanto à competência da Justiça do Trabalho, para 

instituir e julgar ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada 

por advogado dativo por violação do art. 114 da Constituição Federal, e, 

no mérito, dar-lhe provimento para , reconhecendo a competência da Justiça 

do Trabalho instruir e julgar o presente feito, determinar a remessa dos 

autos ao Tribunal Regional de origem para que prossiga na análise do 

recurso ordinário. 

     Brasília, 10 de março de 2010. 

     MARIA DORALICE NOVAES 

     Redatora Designada 
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