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GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Art. 98 CPC:

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.

FUNDAMENTO: CPC + CF/88 ART. 5, LXXIV

LIMITE DE RENDA

MOMENTO PEDIDO

MÁ-FÉ E MULTA (EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA)



98, § 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.



98, § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) 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.

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

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver
de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º , ao custeio dos emolumentos previstos no
§ 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital
respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento
atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o
ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a
revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o §
6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se
sobre esse requerimento.



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, e não suspenderá seu curso.

§ 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.

- Impugnação (sem suspensão do processo)

- multa 10x favor da Fazenda Pública



Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de
sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na
sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do
relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão
colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a
parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi
dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo
juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem
resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida
a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o
depósito.



1- Prova: FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2019 - DPE-MG - Defensor Público

A respeito da gratuidade da justiça, assinale a alternativa correta:

A- É imperioso, para viabilizar o processamento de eventual recurso, que o beneficiário
da justiça gratuita faça expressa referência na petição recursal acerca do prévio deferimento do
benefício,

B- Tratando-se de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como sindicatos e
associações, é prescindível a comprovação da hipossuficiência financeira para fins de concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita,

C- A decisão que indefere a justiça gratuita independe de prévia oitiva da parte
interessada, na medida em que o CPC não garante presunção de veracidade da alegação de
pobreza firmada por pessoa natural,

D- A concessão de gratuidade, amparada em ampla prova de insuficiência de recursos,
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Dicas:

A= cuidado 2ª fase OAB;

B= prescindível, o que é desnecessário; Súmula 481-STJ;

C= vide §3º art. 99 CPC;

D= Art. 98, § 2º CPC.



2- Prova: FURB - 2019 - FURB - SC - Advogado

Segundo a doutrina, “o benefício da justiça gratuita encontra-se previsto no art. 5.º da Constituição Federal, em seu
inc. LXXIV, que dispõe: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Trata-se de regras que procuram concretizar a garantia de acesso à justiça a todos aqueles que não tiverem condições de arcar
com os custos do trâmite processual sem prejuízo de sua própria subsistência.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. CONCEIÇÃO,
Maria Lúcia Lins. RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código
de Processo Civil (2.ª edição) – RTO).

Considerando as disposições do Código de Processo Civil sobre a gratuidade judiciária, assinale a alternativa correta:

A- O direito à gratuidade da justiça se estende aos sucessores do beneficiário falecido no curso do processo.

B- Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se deferi-lo, determinar a imediata devolução dos
valores respectivos.

C- 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,

D- A concessão de gratuidade abrange a exigibilidade das multas processuais que sejam impostas ao beneficiário no
curso do processo;

E- A assistência do requerente por advogado particular impede a concessão de gratuidade da justiça;

DICAS:

A- O direito à gratuidade da justiça é pessoal?

B- recolhimento antecipado?

C- momento da solicitação?

D- multas processuais?

E- advogado particular é rico quem contrata?



3- Prova: CONSULPLAN - 2017 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Judiciária

Dentre as diversas alterações promovidas pelo Novo Código de Processo Civil de 2015
(Lei Federal nº 13.105), merece destaque a regulamentação do benefício da gratuidade de
justiça. Sobre o tema proposto, analise as afirmativas a seguir.

I. A gratuidade de justiça poderá ser concedida à pessoa natural ou jurídica, nacional ou
estrangeira, que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

II. A depender do caso concreto, o juiz poderá conceder ao requerente o parcelamento
das despesas processuais que o beneficiário tiver que antecipar no curso do procedimento.

III. A concessão da gratuidade de justiça afasta a responsabilidade do beneficiário pelas
despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Estão corretas as afirmativas:

A- I, II e III

B - I e II, apenas

C- I e III, apenas

D- II e III, apenas



4- Prova: CONSULPLAN - 2016 - TJ-MG - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção

Em se tratando da gratuidade de justiça, assinale a afirmação INCORRETA, de acordo com o
CPC/2015.

A - Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido de gratuidade
judiciária não poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo.

B- 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.

C- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural; todavia, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.

D- 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.

DICAS:

a - momento e questão superveniente,

B-a parte tem direito a comprovação da gratuidade?

C-presunção PF ou PJ?

D-o direito à gratuidade é pessoal?



5- Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-PI - Defensor Público

Considere o exame de gratuidade de justiça, pelo magistrado em primeiro grau, em

I decisão de natureza interlocutória que indefere requerimento de benefício da gratuidade de justiça.

II decisão interlocutória que acolhe requerimento de benefício da gratuidade de justiça.

III decisão interlocutória que revoga o benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente.

IV sentença que, além de examinar o mérito, trata expressamente de revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Conforme previsão do CPC, cabe recurso de agravo de instrumento nas hipóteses indicadas apenas nos itens

A- I e III.

B- I e IV,

C- II e IV,

D- II, III e IV;

E- I, II e III;

Dicas:

I- indefere art. 1.015, V CPC.

II- acolhimento não há no 1.015 CPC

III- revogação (prejuízo imediato).

IV- sentença=apelação E interlocutória=agravo de instrumento



6-Prova: FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador

A gratuidade de justiça:
A- não pode ser deferida em favor de pessoa jurídica;
B- afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais que lhe sejam

impostas;
C- não pode ser requerida em petição de recurso;
D- não compreende o depósito de cinco por cento do valor da causa, na ação

rescisória;
E- pode abarcar um, alguns ou todos os atos, ou consistir na redução percentual

das despesas a cargo do beneficiário.

Dicas:
a- PF ou PJ?
b- multas processuais?
c- fato superveniente?
d- Ação rescisória (art. 968, parágrafo primeiro)?
e- é possível gratuidade parcial.



7-Prova: TRF - 2ª Região - 2018 - TRF - 2ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto

A gratuidade da justiça não compreende:

A- Os emolumentos devidos a notários ou registradores,

B- as despesas com a realização de exame de código genético – DNA;

C- A dispensa da publicação em outros meios que não oficiais,

D- Os honorários do advogado;

E- as obrigações decorrentes da sucumbência, que ficarão sob condição
suspensiva.



8- Prova: FGV - 2018 - TJ-SC - Oficial da Infância e Juventude

No que concerne à gratuidade de justiça, é correto afirmar que:
A- só pode ser deferida ao litigante cuja causa seja patrocinada pela Defensoria

Pública;
B- a decisão que a indeferir é passível de impugnação por via recursal,
C- compreende as multas impostas ao beneficiário em razão do cometimento de

atos caracterizadores de litigância de má-fé;
D- isenta o beneficiário da obrigação de pagar os honorários advocatícios

decorrentes de sua sucumbência.
E- deve ser requerida em petição autônoma, instruída com os documentos que

comprovem a insuficiência de recursos.

Dicas:
A- só?
B- indeferimento cabe recurso?
C- compreende multas?
D- isenta da sucumbência?
E- petição autônoma?



9- Prova: FGV - 2019 - DPE-RJ - Técnico Médio de Defensoria Pública

Quanto ao benefício da gratuidade de justiça, é correto afirmar que:

A- só pode ser requerido na petição inicial ou na contestação, sob pena de
preclusão;

B- a alegação de hipossuficiência econômica, formulada por pessoa física, é
dotada de presunção absoluta de veracidade;

C- a decisão que o indeferir é irrecorrível, podendo ensejar o ajuizamento
de mandado de segurança;

D- a circunstância de a parte requerente ser patrocinada por advogado
particular configura óbice à sua concessão;

E- pode consistir na redução percentual das despesas que ao beneficiário
caiba adiantar no curso do feito.



10- Comente a decisão do TJSP: a- qual o recurso interposto? B- quem é o autor da
ação? Resuma o caso!


