
TEMA 1
role-play SUSTENÇÃO ORAL 

TEMA 2
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

http://www.julio.adv.br/npj/

NPJ 

PROF. JULIO LOPES



ATIVIDADE SUSTENTAÇÃO ORAL

CENÁRIO

-Pedido de exoneração da obrigação alimentar à ex-cônjuge

-Pensão fixada por acordo homologado em ação de divórcio

1- encontrar acórdão (segunda instância)

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do

2- sorteio e atribuição dos papéis: APELANTE - APELANTE

3- Selecionar advogados para sustentarem oralmente

“simulação julgamento Tribunal de Justiça – Recurso de apelação”



CENÁRIO PRÁTICO

INSTÂNCIA: “R. SENTENÇA” 1ª INSTÂNCIA – APELAÇÃO 2ª INSTÂNCIA “V. ACÓRDÃO”

Autor:

Réu:

SENTENÇA:

Apelante:

Apelada:

SUSTENTAÇÃO ORAL

CENÁRIO FICTÍCIO

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o
presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos
de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de
15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes
hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: apelação...

ESTUDAR ACÓRDÃO



Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as
despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização
devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço
estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames
considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do
tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os
depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros
atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a
notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial
necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido
concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º ...a sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou...

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas
processuais...

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou
consistir na redução percentual de despesas processuais ...

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais...



Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser
formulado por petição simples, nos autos do próprio processo...

§ 2º 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.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários
de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a
sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará
dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso,
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.



Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer

impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de

recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por

terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15

(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu

curso.

Parágrafo único. REVOGADO o benefício, a parte arcará com as

despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de

má-fé, ATÉ O DÉCUPLO DE SEU VALOR A TÍTULO DE MULTA, que será

revertida em BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL OU

FEDERAL e poderá ser inscrita em dívida ativa.



Jurisprudência do STJ delimita

punições por litigância de má-fé
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Jurisprudencia-do-STJ-delimita-punicoes-por-litigancia-de-ma-fe.aspx

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Jurisprudencia-do-STJ-delimita-punicoes-por-litigancia-de-ma-fe.aspx


ANALISE O CENÁRIO

Helen pretende ajuizar ação indenizatória porque comprou um queijo estragado, tipo
“gorgonzola”, adquirido no Supermercado Caneta Azul S/A, contudo:

-está desempregada

-é isenta de apresentar declaração do IR

-contratou advogado particular de um advogado recém formado

-tem 1 filho

-tem saldo em conta bancária de 1 salário mínimo

-é estudante

-não tem nenhuma renda mensal

-torce para o decacampeão brasileiro

-mora na zona leste paulista

-é asmática

-tem um carro rebaixado, modelo “Fiat - 147” ano1982, álcool

-gosta de funk, e, as vezes, de ópera

-beneficiário de auxílio assistencial do Governo Federal “bolsa família”

NESTE CONTEXTO, FAÇA A REDAÇÃO APENAS NO TOCANTE AO TÓPICO DO PEDIDO
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A SER ELABORADO NA PETIÇÃO INICIAL.



DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em
todos os graus, de forma integral e gratuita.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais.

Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá
os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico.

Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração:

II - se a parte estiver representada pela Defensoria Pública;



DEFENSORIA PÚBLICA (ESTADUAL CÍVEL – CRIMINAL)





CARTILHAS DEFENSORIA PÚBLICA

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3095



AGENDE SEU ATENDIMENTO



-



Art. 72. O juiz nomeará CURADOR ESPECIAL ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os
INTERESSES DESTE COLIDIREM com os daquele, enquanto
durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital
ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela
Defensoria Pública, nos termos da lei.

CASO CONCRETO

Filho (representado pela mãe) ingressa com alimentos e tem sentença favorável condenatória

(ação: AUTOR: menor; RÉU:pai)

Mãe perde a guarda (pai tem a guarda exclusiva)

PAI PROCURA VOCÊ PARA EXONERAÇÃO DA PENSÃO, NESTE CASO, QUEM TEM LEGÍTIMA ATIVA E
PASSIVA??

AUTOR?

RÉU?





CONVÊNIO OAB



DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

https://www.dpu.def.br/



PORTAL DO ADVOGADO

https://online.defensoria.sp.gov.br/portal/usuario/login?returnUrl=https%3A%2F%2Fonli
ne.defensoria.sp.gov.br%3A443%2Findicacaooab%2Fusuario%2Fauth%2Fvalidate?co
ntinueTo=/

https://online.defensoria.sp.gov.br/portal/usuario/login?returnUrl=https%3A%2F%2Fonline.defensoria.sp.gov.br%3A443%2Findicacaooab%2Fusuario%2Fauth%2Fvalidate?continueTo=/


CONVÊNIO DEFENSORIA & OAB

https://www.defensoria.sp.def.br/



https://esaoabsp.edu.br/



CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO

https://bit.ly/CPCESASP



CURSO TRIBUNAL DO JÚRI

https://esaoabsp.edu.br/Curso?Cur=279

https://esaoabsp.edu.br/Curso?Cur=279

