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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por intuito investigar a problemática da necessidade ou não 
da comprovação da hipossuficiência, bem como a falta de parâmetros estabelecidos 
na legislação brasileira no que tange à concessão da justiça gratuita. Benefício este 
que, tem como finalidade possibilitar ao hipossuficiente econômico a efetividade do 
direito fundamental de acesso à justiça. O art. 5º, XXXV da Constituição Federal 
disciplina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
de direito, e a fim de promover essa igualdade de acesso ao órgão jurisdicional, o 
Estado através do inciso LXXIV do mesmo artigo, estabeleceu o benefício da justiça 
gratuita, a fim de transpor o obstáculo econômico enfrentado por muitos cidadãos 
brasileiros. No entanto, nem a lei 1.060/1950 nem com o advento do CPC/2015, que 
deu destaque para o benefício, disciplinou parâmetros para concessão do mesmo, 
ocasionando, assim, uma divergência de interpretações e subjetividade nos critérios 
aplicados pelos magistrados. 
 
Palavras-chave: Acesso à justiça; direito fundamental; benefício da justiça gratuita; 
ausência de parâmetros; comprovação da hipossuficiência. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The present work aims to investigate a problem of whether or not to prove the 
hyposufficiency, and lack of Parameter established in the Brazilian legislation with 
regard to the granting of Free Justice. This benefit has the purpose of enabling the 
underprivileged to the effectiveness of the fundamental right of access to justice. The 
art. 5, XXXV of the Federal Constitution says that the law shall not exclude from 
Judicial Consideration injury or threat of law, and in order to promote such equality of 
access to the court or the State through subsection LXXIV of the same article, 
establishment of the benefit of free justice to transpose the economic obstacle faced 
by many Brazilian citizens. However, neither Law 1.060/1950 nor with the advent of 
CPC/2015, which highlight for the benefit, regulates the parameter for granting the 
same, thus causing a divergence of interpretations and subjectivity in the criteria 
applied by the magistrates. 
 
Keywords: Access to justice; fundamental right; benefit of free justice; absence of 
approval; prove the hyposufficiency. 
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INTRODUÇÃO 
 

O acesso à Justiça é um direito individual e está intimamente ligado ao 
direito social, sendo somente através de sua efetivação que os direitos serão 
verdadeiramente garantidos. A vigente Constituição da República Federativa do 
Brasil, promulgada em 1988, foi qualificada como “Constituição Cidadã’, uma vez 
que disciplinou em muitos artigos os direitos concernentes ao indivíduo e a 
coletividade, bem como os direitos fundamentais a todos. Foi uma Constituição que 
se preocupou com o cidadão brasileiro, ampliando seus direitos e garantias. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, houve inúmeras 
reformas no Poder Judiciário, objetivando, principalmente, a possibilidade de se ter 
uma maior efetividade do acesso justo à ordem jurídica. O art. 5º, XXXV da 
Constituição Federal disciplina que a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça de direito, portanto, todos poderão acionar a máquina 
judiciária a fim de postular uma tutela jurisdicional preventiva, ou uma reparação 
relativa a um direito, para resolução de litígios entre particulares ou entre particular e 
o Estado, não podendo haver nenhum impedimento para isso. 

O Poder Judiciário está sempre aberto para todos àqueles que desejam 
ter seu litígio solucionado ou um direito resguardado, contudo, verifica-se a 
existência de diversos obstáculos enfrentados para que os cidadãos tenham um 
efetivo acesso à justiça, e essas dificuldades são enfrentadas de forma mais 
evidente pelos mais necessitados, tendo como um dos principais entraves a 
hipossuficiência econômica. Nesse diapasão, o Estado, através da nossa Carta 
Maior estabeleceu em seu art. 5º, inciso LXXIV que é garantida a assistência jurídica 
gratuita e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos.  

O presente trabalho foi estruturado em 3 capítulos. No primeiro será 
abordado o sentido amplo da palavra Justiça, a evolução histórica dos direitos do 
homem e do acesso à justiça, bem como o acesso à justiça após a Constituição de 
1988 e a reforma do judiciário.  

No segundo capítulo, veremos que inicialmente se faz necessário 
identificarmos quem seja o hipossuficiente destinatário dos benefícios concedidos 
pelo Estado para que se tenha o efetivo acesso à justiça. Veremos, também, os 
obstáculos enfrentados pelos mesmos para que possam ter acesso à esse direito 
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fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, além de expor a influência 
das conhecidas “ondas renovatórias” de Mauro Cappelletti e Bryant Garth sobre os 
movimentos de acesso à justiça. E por fim, o presente capítulo fará, ainda, a 
necessária distinção entre a Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e a Justiça 
Gratuita, uma vez que são tão confundidos e muitas vezes utilizados como 
sinônimos, pela doutrina e pelos operadores do direito. 

No terceiro e último capítulo será tratado sobre o Benefício da Justiça 
Gratuita como meio garantidor do efetivo acesso à justiça, tratando brevemente seus 
aspectos históricos, a problemática quanto à necessidade ou não de comprovação 
da hipossuficiência para a concessão do benefício e a ausência de parâmetros, a 
modulação do benefício, bem como a intenção do Código de Processo Civil vigente 
em coibir os abusos dos requerentes do benefício da Justiça Gratuita. 

Por fim, será exposta a conclusão do trabalho não se pretendendo colocar 
um ponto final sobre esse tema que é tão relevante, uma vez que embora tenha tido 
tratamento especial no novo Código de Processo Civil promulgado em 2015, que 
trouxe significativas alterações normativas, continuou com a ausência de parâmetros 
para a concessão do benefício, perpetuando a insegurança jurídica para os 
jurisdicionados quanto aos critérios utilizados pelos magistrados. 
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1. ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 
1.1 Sentido amplo da palavra Justiça 

 
Inicialmente cumpre ressaltar a necessidade de se compreender a 

palavra justiça em lato senso, haja vista que a sociedade constantemente se utiliza 
dessa palavra para diversas situações enfrentadas.  

Ao buscarmos o significado da palavra justiça no Dicionário Soares 
Amora1, temos a seguinte definição:  
      

1. Conformidade com o Direito; 2. Virtude moral que inspira o respeito dos 
direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence; equidade; 3. 
Alçada; 4. Magistratura; 5. O conjunto de Magistrados e de todas as 
pessoas encarregadas de aplicar as leis; 6. O pessoal de um tribunal.  

Diversos filósofos tratam sobre a palavra justiça. Nota-se que existe 
divergência entre eles, uma vez que não é uma palavra de fácil conceituação devido 
a concepção de cada um acerca do que se considera justo. Nessa senda, cumpre 
apresentarmos algumas conceituações sobre a palavra justiça. 

Para o Filósofo Aristóteles, a justiça é o respeito do homem à lei. Vejamos 
o seu posicionamento sobre a questão. 

  
(...) Mas o homem sem lei, assim como o ganancioso e ímprobo, são 
considerados injustos, de forma que tanto o respeitador da lei como o 
honesto serão evidentemente justos. O justo é, portanto, o respeitador da lei 
e o probo, e o injusto é o homem sem lei e ímprobo. (...) Como vimos que o 
homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo, evidentemente todos 
os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos; porque os atos 
prescritos pela arte do legislador são legítimos, e cada um deles, dizemos 
nós, é justo. 2 

 
A visão Aristotélica é a de que a justiça é uma virtude, que se divide em 

virtude geral e virtude especial, onde respectivamente, uma tem um caráter mais de 
                                                           1 AMORA, Antônio Soares. Minidicionário Soares Amora da língua portuguesa. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p. 398. 2 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco; Poética. Seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 
Tradução, comentários e índices analítico e onomástico de Eudoro de Souza. 4 ed. São Paulo: Nova 
Cultural, 1991. (Os Pensadores vol. 2), p. 97. 
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moral, enquanto a outra se trata mais de uma ideia reguladora, onde são regidas as 
relações sociais. Segundo o filósofo: 

 
Essa forma de justiça é, portanto, uma virtude completa, porém não em 
absoluto e sim em relação ao nosso próximo. Por isso a justiça é muitas 
vezes considerada a maior das virtudes, e "nem Vésper, nem a estrela-
d’alva" são tão admiráveis; e proverbialmente, "na justiça estão 
compreendidas todas as virtudes". E ela é a virtude completa no pleno 
sentido do termo, por ser o exercício atual da virtude completa.  
É completa porque aquele que a possui pode exercer sua virtude não só 
sobre si mesmo, mas também sobre o seu próximo, já que muitos homens 
são capazes de exercer virtude em seus assuntos privados, porém não em 
suas relações com os outros. Por isso é considerado verdadeiro o dito de 
Bias, "que o mando revela o homem", pois necessariamente quem governa 
está em relação com outros homens e é um membro da sociedade.3 

 
Thomas Hobbes ao discutir sobre o tema justiça, em sua obra o Leviatã, 

trata de uma terceira lei da natureza, qual seja, a de que os homens cumpram os 
pactos que celebrarem. O autor fala que sem essa lei os pactos não teriam efeito 
algum e não passariam de meras palavras vazias. Desta forma segue sua opinião 
quanto ao que seria justo, In Verbis:  
 

Nesta lei de natureza reside a fonte e a origem da justiça. Porque sem um 
pacto anterior não há transferência de direito, e todo homem tem direito a 
todas as coisas, consequentemente nenhuma ação pode ser injusta. Mas, 
depois de celebrado um pacto, rompê-lo é injusto. E a definição da injustiça 
não é outra senão o não cumprimento de um pacto. E tudo o que não é 
injusto é justo. (...) Portanto, para que as palavras "justo" e "injusto" 
possam ter lugar, é necessária alguma espécie de poder coercitivo, 
capaz de obrigar igualmente os homens ao cumprimento de seus pactos, 
mediante o terror de algum castigo que seja superior ao benefício que 
esperam tirar do rompimento do pacto, e capaz de fortalecer aquela 
propriedade que os homens adquirem por contrato mútuo, como 
recompensa do direito universal a que renunciaram. (Grifo nosso)4  

Destarte, para o filósofo inglês é através do poder coercitivo e das leis 
que as ações podem se caracterizar como justa ou injusta, bem como que a justiça 
depende de um pacto anterior. Ademais, Hobbes afirma que a justiça chamada de 
distributiva na verdade deveria ser chamada de equitativa. Vejamos a seguir seu 
pensamento: 
                                                           3ARISTÓTELES, op. cit., p. 98-99. 4MALMESBURY, Thomas Hobbes. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e 
civil. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. (Os Pensadores), p. 52. 
Disponível em: <https://projetophronesis.files.wordpress.com/2009/04/os-pensadores-thomas-
hobbes.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017. 
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A justiça distributiva é a justiça de um árbitro, isto é, o ato de definir o que é 
justo. Pelo qual (merecendo a confiança dos que o escolheram como 
árbitro), se ele corresponder a essa confiança, se diz que distribuiu a cada 
um o que lhe era devido. Com efeito, esta é uma distribuição justa, e 
pode ser chamada (embora impropriamente) justiça distributiva. Mais 
próprio seria chamar-lhe eqüidade, (...)(Grifo nosso)5  

Existe uma infinita diversidade de conceitos no que tange a palavra 
justiça, e podemos observar que cada um de nós tem uma preconcepção do que é 
justo, e a partir disso o indivíduo cria limites para agir dentro daquilo que considera 
ser o justo. A maior parte da população associa a palavra justiça à lei, todavia esta 
não se resume apenas às normas, ela é muito mais ampla que isso, da mesma 
forma que não se pode analisá-la de forma isolada do contexto social.  

 
1.2 Evolução histórica dos direitos do homem e do acesso à justiça 

 
 Imperioso se faz observar inicialmente, como decorreu historicamente a 

evolução do direito do homem e do acesso à justiça até os dias atuais, para que 
assim possamos melhor entender esse direito tão invocado pela sociedade. 

 O Direito atravessou gerações, devido as mudanças da sociedade e aos 
anseios de cada época, e a partir de um determinado carecimento da sociedade, as 
exigências por um direito nascem, conforme afirma Norberto Bobbio.  

Nesse sentido, seguem as palavras do referido autor: 
 

Em um dos ensaios, "Direitos do homem e sociedade", destaco 
particularmente a proliferação, obstaculizada por alguns, das exigências de 
novos reconhecimentos e de novas proteções na passagem da considera- 
ção do homem abstrato para aquela do homem em suas diversas fases de 
vida e em seus diversos estágios. Os direitos de terceira geração, como 
o de viver num ambiente não poluído, não poderiam ter sido sequer 
imaginados quando foram propostos os de segunda geração, do 
mesmo modo como estes últimos (por exemplo, o direito à instrução 
ou à assistência) não eram sequer concebíveis quando foram 
promulgadas as primeiras Declarações setecentistas. Essas exigências 
nascem somente quando nascem determinados carecimentos. Novos 
carecimentos nascem em função da mudança das condições sociais e 
quando o desenvolvimento técnico permite satisfazê-los. (Grifo nosso)6 

                                                           5MALMESBURY, Thomas Hobbes. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e 
civil. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. (Os Pensadores), p. 54. 
Disponível em: <https://projetophronesis.files.wordpress.com/2009/04/os-pensadores-thomas-
hobbes.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017. 6 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 1909. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 06. 
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 Nota-se, portanto, que o direito de acesso à justiça está interligado aos 

direitos sociais e o seu conceito está em constante transformação. Ele acompanha 
os anseios e necessidades dos indivíduos, estando em sua origem atrelado aos 
direitos naturais e ligado diretamente à época de sua criação e aos valores da 
sociedade naquele momento, evoluindo na mesma proporção que nascem “novos 
direitos”.  

Cleber Francisco Alves descreve que:  
   

Nos primórdios das organizações jurisdicionais de nossas sociedades 
ocidentais, o acesso à Justiça era uma prerrogativa comum a todos os 
homens, que ostentavam o status de cidadãos, o quais detinham o poder de 
postulação e de defesa de seus próprios interesses nos mesmos foros onde 
exerciam o poder de julgar e de deliberar sobre as questões de interesse da 
comunidade. Cabia também aos que ostentavam a qualidade de cidadãos a 
defesa dos interesses dos outros indivíduos que lhes eram vinculados, 
sejam os seus familiares ou seus servos.7      

 Nesse período do início da nossa sociedade ocidental, o acesso à Justiça 
era gozado por todos aqueles que eram considerados cidadãos. No entanto, torna-
se importante ressaltar que nessa época nem todos os indivíduos detinham esse 
“status de cidadão”, como é o caso dos escravos, das mulheres e dos estrangeiros. 
Cidadão era aquele que detinha direitos e deveres. 

 A fim de corroborar com o estudo, cumpre constar as palavras dos 
ilustres doutrinadores Cappelletti e Garth quanto a evolução histórica deste 
importante direito: 

     
O conceito de acesso à justiça tem sofrido uma transformação importante, 
correspondente a uma mudança equivalente no estudo e ensino do 
processo civil. Nos estados liberais “burgueses” dos séculos dezoito e 
dezenove, os procedimentos adotados para a solução dos litígios civis 
refletiam a filosofia essencialmente individualista dos direitos, então 
vigorante. Direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o 
direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação. A 
teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito 
natural”, os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para 
a sua proteção. Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua 

                                                                                                                                                                                     
 7ALVES, Cleber Francisco. A estruturação dos serviços de Assistência Jurídica nos Estados Unidos, 
na França e no Brasil e sua contribuição para garantir a igualdade de todos no Acesso à Justiça. 
Tese de Doutorado. Vol. 1. Rio de Janeiro, 2005, p. 47. Disponível em: 
<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp067747.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2017.    
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preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem 
infringidos por outros.(...) 
(...) A justiça, como outros bens, no sistema do laissez-faire, só podia 
ser obtida por aqueles que pudessem enfrentar seus custos, aqueles 
que não pudessem fazê-lo eram considerados os únicos responsáveis 
por sua sorte. O acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia 
à igualdade, apenas formal, mas não efetiva. À medida que as 
sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho e complexidade, o 
conceito de direitos humanos começou a sofrer uma transformação radical. A partir do momento em que as ações e relacionamentos assumiram, 
cada vez mais, caráter mais coletivo que individual, a sociedades 
modernas necessariamente deixaram para trás a visão individualista 
dos direitos refletidas nas “declarações de direitos”, típicas dos 
séculos dezoito e dezenove. O movimento fez-se no sentido de 
reconhecer os direitos e deveres sociais dos governos, comunidades, 
associações e indivíduos. Esses novos direitos humanos, exemplificados 
pelo preâmbulo da Constituição Francesa de 1946, são, antes de tudo, os 
necessários para tornar efetivos, quer dizer, realmente acessíveis a todos, 
os direitos antes proclamados.  
(...)Tornou-se lugar comum observar que a atuação positiva do Estado é 
necessária para assegurar o gozo de todos esses direitos sociais básicos. 
Não é surpreendente, portanto, que o direito ao acesso efetivo à justiça 
tenha ganho particular atenção na medida em que as reformas do welfare 
state têm procurado armar os indivíduos de novos direitos substantivos em 
suas qualidade de consumidores, locatários, empregados e, mesmo, 
cidadãos.8 (Grifo nosso)   

 Com esse movimento das ações de terem cada vez mais caráter coletivo 
que individual, derivados de uma evolução da sociedade, houve uma necessidade 
do direito acompanhar essa transformação. Vejamos as palavras do ex-Procurador 
da República Luiz Guilherme Marinoni:  
 

Se as teorias da jurisdição constituem espelhos dos valores e das idéias 
das épocas e, assim, não podem ser ditas equivocadas – uma vez que isso 
seria um erro derivado de uma falsa compreensão de história -, certamente 
devem ser deixadas de lado quando não mais revelam a função exercida 
pelo juiz. Isso significa que as teorias de Chiovenda e Carnelutti, se não 
podem ser contestadas em sua lógica, certamente não têm – nem poderiam ter – mais relação alguma com a realidade do Estado contemporâneo. Por 
isso, são importantes apenas quando se faz uma abordagem crítica do 
direito atual a partir da sua análise histórica, isto é, da abordagem da 
sua relação com os valores e concepções do instante em que foram 
construídas. 
(...) Ora, é pouco mais do que evidente que isso tudo fez surgir um outro 
modelo de juiz, sendo apenas necessário, agora, que o direito processual 
civil se dê conta disso e proponha um conceito de jurisdição que seja capaz 
de abarcar a nova realidade que se criou.9 (Grifo nosso) 

                                                           8CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1988. p. 09. 9MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado constitucional. p 02. Disponível em: 
<https://docs.wixstatic.com/ugd/53fa28_db1b5587eb2f45fab83a97ffa84779fb.pdf>.  Acesso em: 19 
jan. 2017.  
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 O direito e o processo sofreram intensas modificações tendo em vista a 
transposição do Estado Liberal para o Estado Social e posteriormente para o atual 
Estado Democrático de Direito. A figura do Juiz, no Estado Liberal, não tinha 
nenhuma autonomia, nem ao menos podia interpretar a lei, e com essa transição 
para o Estado Social foi dado a ele maiores poderes, uma vez que o processo 
passou a assumir um novo papel, o da justiça social, sendo mais ágil e eficaz.  

 Já no Estado Democrático de Direito há uma cooperação do trabalho 
entre o Juiz e as partes, conforme afirmam Ângela Araujo da Silveira Espindola e 
Igor Raatz dos Santos10. Não há mais aquela figura do Juiz inerte, há agora um Juiz 
ativo e que tem a cooparticipação das partes a fim de alcançar a solução do litígio. 
Os referidos autores destacam que essa gradativa mudança fez com que o Poder 
Judiciário tivesse maior importância na sociedade, e por consequência, sendo 
necessária a releitura dos institutos do Processo Civil a partir do século XIX. 

 Em decorrência das alterações sofridas pela sociedade, passou-se a dar 
mais importância aos direitos sociais e viu-se que era necessária a atuação do 
Estado para que fossem assegurados os novos direitos sociais e individuais, 
buscando promover o efetivo acesso à justiça, e não apenas uma proclamação de 
direitos.  

 Nesse sentido, vide as palavras de Mauro Cappelletti e Garth sobre a 
questão: 
      

De fato, o direito ao acesso a justiça tem sido progressivamente 
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos 
individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de 
sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O 
acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 
fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 
jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos.11 (Grifo nosso) 
 

                                                           10 ESPINDOLA, Ângela Araujo da Silveira. SANTO, Igor Raatz dos Santos. O Processo Civil no 
Estado Democrático de Direito e a releitura das garantias constitucionais: entre a passividade e o 
protagonismo judicial. Revista NEJ – Eletrônica. Vol. 16. n. 2, 2011. p.159 Disponível em: 
<http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3278/2061>. Acesso em: 18 jun. 2016. 11 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant, op. cit., p.05.  
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Embora o termo acesso à justiça não seja de fácil definição, Cappelletti e 
Garth12 determinam em sua obra duas finalidades básicas para ele, quais sejam, a 
forma pela qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou solucionar litígios 
perante o Estado, bem como a de proporcionar resultados justos.  

Não podemos deixar de mencionar as ondas renovatórias, que serão 
abordadas mais adiante, dispostas nas lições de Mauro Cappelletti13, onde explana 
que o acesso à justiça teve seu desenvolvimento através de 3 fases, chamadas de 
as ondas renovatórias do acesso à justiça, quais sejam, assistência judiciária, 
representação dos interesses difusos e a terceira que é o novo enfoque do acesso à 
justiça.  

 
1.3 Acesso à Justiça após a Constituição de 1988 e a reforma do 

Judiciário 
 

Com a constante evolução do Direito, foram criados direitos individuais e 
sociais, sendo somente após a promulgação da Constituição de 1988 que o direito 
de acesso à justiça ganhou um real destaque. A nossa Carta Magna de 1988, trouxe 
avanços importantes no que tange a democratização do acesso à justiça, uma vez 
que disciplinou mecanismos para a defesa dos direitos dos indivíduos, também 
criados a partir dela.  

 Podemos entender isso como um reflexo da sociedade moderna, onde 
previu como garantia fundamental à todos, o princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, instituído em nossa Constituição através do inciso XXXV do art. 5º, que 
dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito14.  

 Ademais, neste mesmo artigo15, restaram consagrados outros direitos 
como o direito de petição em defesa de seus direitos ou por abuso de poder no 
inciso XXXIV, alínea “a”; o julgamento de seu processo por autoridade competente 
na forma do inciso LIII; a garantia do devido processo legal conforme inciso LIV; o 
                                                           12 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant, op. cit., p. 03. 13 Idem, p. 31. 14BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Brasília. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 21 jan. 2017.   15Idem. 
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contraditório e a ampla defesa consubstanciada no inciso LV; bem como a garantia 
da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos prelecionada no inciso LXXIV.  

Nessa senda, todos podem acionar a máquina judiciária a fim de postular 
uma tutela jurisdicional preventiva, ou uma reparação relativa a um direito, para 
resolução de litígios entre particulares ou entre particular e o Estado, cabendo ao 
Estado possibilitar esse acesso de forma efetiva e à todos sem distinção. 

Luiz Guilherme Marinoni dispõe que é o direito de ação é uma das faces 
do direito de acesso à justiça, e que este é um direito que se sobrepõe aos demais 
direitos fundamentais. In Verbis: 
 

O direito de ação cobre a multifuncionalidade dos direitos fundamentais, ou 
seja, pode ser utilizado conforme as necessidades funcionais dos direitos 
fundamentais. Portanto, é um direito que se coloca sobre, todas essas 
funções e, na verdade, sobre todos os direitos fundamentais materiais. 
E que os direitos fundamentais materiais dependem, em termos de 
efetividade, do direito de ação. (...)O direito de ação é um direito 
fundamental processual e não um direito fundamental material, como são os 
direitos de liberdade, à educação e ao meio ambiente. portanto, é 
imprescindível à efetiva concretização de todos eles.16 (Grifo nosso)  

Nesse diapasão, verificamos através do autor supramencionado que o 
Estado precisa tomar uma postura ativa a fim de que este direito fundamental de 
forma alguma possa ser obstaculizado pelo custo do processo, nem por 
inefetividade, bem como pela não duração razoável do processo, conforme preceitua 
os incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da Constituição de 1988.17       

 Importante frisar que o acesso à Justiça não se resume ao acesso ao 
Poder Judiciário apenas, se refere ao sentido amplo de Justiça. Ademais, assinala 
Ada Pellegrini, Cândido Dinamarco e Antônio Carlos Cintra18 que o acesso à justiça 
não se resume ao direito de ingressar em juízo ou a mera admissão no processo, se 
consubstancia precipuamente em possibilitar que o maior número de pessoas sejam 
admitidas a demandar, bem como se defender adequadamente. 
                                                           16 ARENHART, Sergio Cruz, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIERO, Daniel. Novo Curso de Processo 
Civil. Vol. 1. Teoria do Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais LTDA, 2015, p. 236. 17 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Brasília. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 21 jan. 2017.   18CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrino, DINAMARCO, Cândido 
Dinamarco. Teoria Geral do Processo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros editores. 2012, p. 42.   
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Em tempo, a autora19 referida chama atenção em sua obra Teoria Geral 
do Processo para a interpretação do CNJ em relação ao inciso XXXV do art. 5º da 
Constituição Federal, que pode ser observado através das exposições dos motivos 
da resolução nº 125/2010 do CNJ, onde diz que deverá se ter o acesso à justiça por 
qualquer meio de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/200420, conhecida como 
a reforma do judiciário, se objetivou, principalmente, a possibilidade de se ter uma 
maior efetividade do acesso justo à ordem jurídica, atendendo os anseios da 
sociedade através de inúmeras mudanças para o Poder Judiciário. 

Vejamos o caso da Defensoria Pública que tem papel importantíssimo e 
intrínseco no que tange ao acesso à Justiça, uma vez que é uma instituição 
essencial à função jurisdicional do Estado, segundo inclusão da EC 45/2004 no art. 
134 da CRFB/1988, bem como por ser indispensável para a democratização da 
Justiça. A referida instituição constituía-se como um órgão auxiliar do governo, 
sendo subordinada ao Poder Executivo. Todavia, através da Emenda 
supramencionada, a instituição obteve autonomia funcional, administrativa e 
financeira, ganhando força pela sua independência como agente democratizador. 

Outra importante alteração relacionada ao acesso à ordem jurídica justa 
foi a criação da Justiça itinerante nos tribunais regionais federais, através da 
inclusão do artigo 107, §2º da CRFB/8821, que hoje existe também em outros 
tribunais como forma de “desafogar” na medida do possível o Poder Judiciário. 
 
 
 
 
 
 
                                                           19 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrino, DINAMARCO, Cândido 
Dinamarco, op. cit., p. 44.  20BRASIL. Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm>. Acesso em: 21 de jan. 
2017. 21 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Brasília. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 21 jan. 2017.   
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2. O HIPOSSUFICIENTE E OS OBSTÁCULOS ENFRENTADOS PARA O EFETIVO 
ACESSO À JUSTIÇA, E OS MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO FUNDAMENTAL   
      

2.1 Identificação do hipossuficiente 
 
 A nossa Constituição Federal de 1988, estabeleceu através do art. 5º, 

inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos”.22 No entanto a Carta Maior, não definiu os 
cidadãos destinatários desse direito, e desta forma, nos recorríamos à lei 1.060/1950 
que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. 

O Novo Código de Processo Civil revogou diversos artigos da referida lei, 
sendo assim, devemos agora nos direcionar ao caput do artigo 98 do código vigente 
para verificar quem seja o destinatário para os fins de receber assistência jurídica 
gratuita prestada pelo Estado. Vejamos:  
      

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. (Grifo nosso)23             

Segundo o dicionário online de português24, a palavra suficiente é 
indicada como uma pessoa que não dispõe dos recursos financeiros necessários 
para se sustentar, que não é autossuficiente.  

Ao analisarmos a etimologia da palavra, podemos verificar que esta é 
composta pelo prefixo “hipo” mais o substantivo “suficiente”. “Hipo” significa uma 
posição inferior, sendo, portanto, hipossuficiente aquela pessoa que está numa 
posição inferior aos demais indivíduos da sociedade. 

Faz-se necessário identificarmos o hipossuficiente caso a caso, de forma 
particular, uma vez que não há um conceito determinado para quem seja o 
                                                           22 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Brasília. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 
em: 21 jan. 2017.   23BRASIL. Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm >. Acesso em: 23 abr. 2017. 24 Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/hipossuficiente/> Acesso 
em: 20 fev. 2017. 
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destinatário de tal direito. Desta forma, vejamos como Souza avalia a questão da 
hipossuficiência: 

       
[...] a hipossuficiência não é medida, nem tem rigores preciosos e 
matemáticos. Ao contrário, é caracterizada através da análise conjunta de 
diversos fatores, tais como rendimento familiar, encargos de aluguel, 
doença em família etc., ou seja, deduzidos os encargos básicos, para que 
um ser humano e sua família vivam dignamente.25   

Palavras de Fredie Didier Jr e Rafael Alexandria de Oliveira: 
 

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco 
se fala em renda familiar ou faturamento máximo. É possível que uma 
pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do 
benefício, e que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens 
imóveis, mas não dispõe de liquidez.26  

O inciso LXXIV da Constituição Federal utiliza-se da expressão 
“insuficiência de recursos”, já o art. 134 da CF/1988 e o art. 1º da Lei Complementar 
nº 80/1994 utilizam o termo “necessitado”, rechaçando a falta de um conceito 
determinado para tal destinatário. 

Daniel Amorim Assumpção Neves define essa insuficiência de recursos 
da forma a seguir transcrita:  
 

Como não há no Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de 
recursos e com a expressa revogação do artº 2 da Lei 1.060/50 pelo 
art.1.072, III do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista 
pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da 
própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais 
adiantamentos.27       

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery definem conceito legal 
indeterminado da seguinte forma, conforme citado por Moraes28: 

                                                           25 SOUZA, Silvana Cristina Bonifácio. Assistência Jurídica: Integral e Gratuita. São Paulo: Método, 
2003, p. 73.  26JUNIOR, Fredie Didier; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita. 6ª ed. 
Revista e atualizada. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 60. 27NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. Volume único. 
Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 232. 28MORAES, Ana Carvalho Ferreira Bueno de. A Defensoria Pública e o requisito da hipossuficiência. 
p. 1. Apud NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 5. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 176. Disponível em: 
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São palavras ou expressões indicadas na lei, de conteúdo e extensão 
altamente vagos, imprecisos e genéricos, e por isso mesmo esse conceito é 
abstrato e lacunoso. Sempre se relacionam com a hipótese de fato posta 
em causa. Caberá ao juiz, no momento de fazer a subsunção do fato à 
norma, preencher os claros e dizer se a norma atua ou não no caso 
concreto. Preenchido o conceito legal indeterminado (‘unbestimmte 
Gesetzbegriffe), a solução está pré-estabelecida na própria norma legal, 
competindo ao juiz apenas aplicar a norma, sem exercer nenhuma outra 
função criadora (...) 
A lei enuncia o conceito indeterminado e dá as consequências dele 
advindas.  

Vale ressaltar que além da possibilidade de concessão da justiça gratuita 
às pessoas físicas, atualmente está pacificado o entendimento de que tal benefício 
pode ser estendido também às pessoas jurídicas. Todavia essa questão sofreu 
diversos questionamentos sobre sua concessão. 

 Em 2002 o Supremo Tribunal Federal, através do relator ministro Marco 
Aurélio de Mello, em decisão de julgamento de um agravo regimental em embargos 
de declaração da Reclamação nº 1905-5/SP29, entendeu que somente é cabível o 
benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica se comprovado o seu estado de quase 
insolvência.  

O relator ministro Marco Aurélio de Mello, sustentou em seu voto, que 
“presume-se, relativamente às pessoas jurídicas em atividade, que estão no 
comércio, a detenção de recursos capazes de viabilizar o ingresso em juízo sem a 
citada gratuidade”. Nesse ínterim, falava-se que apenas as pessoas jurídicas sem 
finalidade lucrativa poderiam ser beneficiárias da justiça gratuita, no entanto, a 
jurisprudência30 passou a reconhecer o direito à ambas pessoas jurídicas.  

Destarte, a pessoa jurídica com finalidade lucrativa teria que comprovar a 
insuficiência de recursos, diferente da pessoa física e da pessoa jurídica sem fins 
lucrativos, pois gozam de uma presunção relativa de veracidade.  
                                                                                                                                                                                     
<https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/20945/ANA_CARVALHO_FERREIRA_BUENO_DE
_MORAES.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2017.  29BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na 
Reclamação nº 1.905-5/SP. Relator: Marco Aurélio de Mello. Publicado no DJ de 20/09/02 p. 20832. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347936>. 
Acesso em: 15 mar. 2017. 30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp 388.045/RS. Corte Especial. Relator: Min. Gilson 
Dipp. Publicado no DJ de 22/09/2003. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27ERESP%27.clas.+e+@
num=%27388045%27)+ou+(%27ERESP%27+adj+%27388045%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. 
Acesso em: 07 maio 2017. 
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Nessa senda, importante ressaltar que o art. 99, §3º do atual CPC, 
preleciona que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
exclusivamente por pessoa natural”31. 

Em 2010 o Superior Tribunal de Justiça após diversas mudanças de 
entendimento, firmou-se sobre a matéria de concessão do benefício às pessoas 
jurídicas, desde que seja comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as 
despesas do processo, conforme informativo de nº 0441 da Corte Especial  do 
Superior Tribunal de Justiça a seguir. Vejamos: 

 
A Corte Especial, ao conhecer e dar provimento aos 
embargos de divergência, firmou, após sucessivas mudanças do 
entendimento deste Superior Tribunal, prevalecer sobre a matéria a tese 
adotada pelo STF, segundo o qual é ônus da pessoa jurídica comprovar 
os requisitos para a obtenção do benefício da 
assistência judiciária gratuita, ou seja, não basta alegar 
insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade da justiça, 
como também é irrelevante apurar a finalidade lucrativa da sociedade 
empresária. Precedentes citados do STF: AgRg no RE 92.715-SP, DJ 
9/2/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/4/2009; do STJ: EREsp 690.482-RS, DJ 
13/3/2006. EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgados em 
2/8/2010. (Grifo nosso)32                                 .  

 Mais adiante, já em 2012, foi editada a súmula nº 481 do STJ33, na qual 
dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 
processuais”. E com o advento do novo código de processo civil/15, houve um 
tratamento especial para a gratuidade judiciária no próprio código, o que não havia 
no código de 1973. 

                                                           31BRASIL. Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm >. Acesso em: 23 abr. 2017. 31 Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/hipossuficiente/> Acesso 
em: 20 fev. 2017. 32 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo nº 0441. Corte Especial. Período: 28 de junho a 6 
de agosto de 2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=@cod=04
41>. Acesso em: 15 mar. 2017.   
33BRASIL. Súmula nº 481. Corte Especial. DJe 01/08/2012 
RSTJ vol. 227 p. 939. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?acao=pesquisar&novaConsulta=true&i=1&data=&livre=481
&ref=&opAjuda=SIM&tipo_visualizacao=null&thesaurus=null&p=true&operador=e&processo=&livreMi
nistro=&relator=&data_inicial=&data_final=&tipo_data=DTDE&livreOrgaoJulgador=&orgao=&ementa=
&siglajud=&numero_leg=&tipo1=&numero_art1=&tipo2=&numero_art2=&tipo3=&numero_art3=&nota
=&b=SUMU>. Acesso em 14 jun. 2017.  
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O Código de Processo Civil em vigor, em seu art. 98 confirma o 
entendimento de que a concessão da gratuidade se dará também para a Pessoa 
Jurídica. Portanto, os destinatários do benefício da gratuidade judiciária são tanto as 
pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, devendo as jurídicas comprovar a 
insuficiência de recursos, pois a pessoa natural, conforme falado anteriormente, 
goza de uma presunção relativa de veracidade de acordo com a lei.  
    

2.2 Os obstáculos enfrentados pelo hipossuficiente para o efetivo acesso 
à Justiça 

 
Atualmente, ainda existe uma grande parcela da sociedade que vive à 

margem do acesso à justiça, uma vez que ainda existe certa inefetividade dessa 
garantia constitucional aos cidadãos hipossuficientes. Estes que enfrentam diversas 
limitações e obstáculos que aqueles com maior poder econômico muita das vezes 
não enfrentam, e decorrente disso se utilizam da justiça com mais efetividade do que 
o carente de recursos.  

Vale lembrar que existem diversos tipos de hipossuficiência e não 
somente a mais falada, qual seja, a financeira. O Desembargador do Rio de Janeiro, 
Rogério de Oliveira Souza34 fala em três aspectos para analisarmos a 
hipossuficiência, quais sejam, hipossuficiência econômica, hipossuficiência de 
informação e hipossuficiência jurídica.  

No que tange a hipossuficiência econômica o referido autor trata que o 
hipossuficiente de recursos financeiros é aquele que: 

 
(...) não dispõe dos meios econômicos próprios e suficientes para prover às 
despesas do processo sem prejuízo do sustento de si e de sua família. 
Desta forma, ao deferir à parte consumidora a assistência judiciária 
(através de órgão estatal ou privado, ou profissional particular, 
incumbido da defesa de seus interesses em juízo) e conceder-lhe a 
gratuidade de justiça, o Juiz também já reconheceu sua condição de 
hipossuficiente econômico, preenchendo parte de um dos requisitos 
previstos no inc. VIII do art. 6º da Lei 8.078/90 .35 (Grifo nosso) 
 

                                                           34SOUZA, Rogério de Oliveira. Da hipossuficiência. p. 03. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=f397314c-6e89-4e94-b2e9-d05e06d3b6ca>. 
Acesso em: 24 abr. 2017. 35 Idem, p. 03.  
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Segue palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 
Daniel Mitiero:  
  

O mais óbvio obstáculo para um efetivo acesso à justiça é o do "custo do 
processo". Esse problema relaciona-se com o das custas judiciais devidas 
aos órgãos jurisdicionais, com as despesas para a contratação de advogado 
e com aquelas necessárias para a produção das provas. É evidente que o 
custo do processo constitui um grave empecilho para boa parte da 
população brasileira, pois todos conhecem as dificuldades financeiras 
que a assola. Na verdade, as custas processuais, as despesas para a 
contratação de advogados e relativas à produção de provas dificilmente 
poderão ser retiradas das disponibilidades orçamentárias das partes e 
assim terão de obrigá-las a economias sacrificantes.   
Não há dúvida de que os obstáculos sociais para o acesso à jurisdição 
também atingem o réu, mas também é inegável que o direito de acesso, 
quando relacionado à efetividade da proteção dos direitos, vincula-se mais 
nitidamente à posição do autor e, dessa maneira, ao direito de ação. O 
custo do processo pode impedir o cidadão de propor a ação, ainda que 
tenha convicção de que o seu direito foi violado ou está sendo 
ameaçado de violação. Isso significa que, por razões financeiras, 
expressiva parte dos brasileiros pode ser obrigada a abrir mão dos 
seus direitos. Porém, é evidente que não adianta outorgar direitos e 
técnicas processuais adequadas e não permitir que o processo possa 
ser utilizado em razão de óbices econômicos.36 (Grifo nosso)   

No sentido amplo, a hipossuficiência de informação é aquela prevista no 
código de defesa do consumidor37, onde estabelece no art. 4º, inciso I, que este é a 
parte vulnerável no mercado de consumo, e no inciso IV, que este tem direito à 
educação informação sobre os seus direitos e deveres. 

Muita das vezes o cidadão, por questões sociais e culturais, desconhece 
o seu direito e por isso ao ser violado não recorre ao Poder Judiciário a fim de 
pleiteá-lo. Sendo assim, ao ser reconhecido pelo Juiz julgador a hipossuficiência de 
informação/técnica, este fará jus à proteção. 

Temos também a hipossuficiência jurídica que é aquela onde a parte é 
assistida por um profissional de baixa qualidade o que pode prejudicar a parte por 
ter uma defesa deficiente. Segundo Souza38 a hipossuficiência jurídica poderá ser 
reconhecida de ofício pelo Juiz, onde é determinada a inversão do ônus da prova, a 
seu favor, mesmo que o profissional que assiste a parte não tenha requerido. 
                                                           36 ARENHART, Sergio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIERO, Daniel, op.cit., p. 217-218. 37 BRASIL. Código de defesa do Consumidor. Lei º 8.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 12 jun. 2017. 38SOUZA, Rogério de Oliveira. Da hipossuficiência. p. 05. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=f397314c-6e89-4e94-b2e9-d05e06d3b6ca>. 
Acesso em: 24 abr. 2017. 
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 No que tange ao acesso à justiça, o professor Andrade39 cita o professor 
José de Albuquerque Rocha quanto a importância de se identificar os obstáculos à 
esse direito fundamental, discorrendo da seguinte forma: 
 

(...) o direito de acesso à justiça deve ser encarado como instrumento de 
política social. Não basta estudá-lo como faculdade abstrata de acesso à 
justiça, mas deve ser tratado de uma maneira mais ampla, como qualquer 
tema jurídico, compreendendo não só o estudo das normas que o 
consagram, mas também as possibilidades concretas de sua efetivação, o 
que levanta a questão de identificar os obstáculos que impedem o exercício 
do direito.  

Mauro Cappelletti e Bryant Garth apontam em sua obra que a efetividade 
do acesso à justiça é algo vago onde a igualdade entre as partes é utopia. Afirmam, 
ainda, que existem obstáculos a serem transpostos e assim como citado acima, 
primeiramente se faz necessário identificá-los. 

Os autores acima referidos apontam a situação financeira da parte como 
um óbice a ser encarado para buscar a tutela do seu direito, junto ao órgão 
jurisdicional, pleiteando efetivamente à justiça. Os altos valores das custas judiciais 
e dos honorários advocatícios são considerados por eles como valores 
extremamente elevados. 

Ao observarmos apenas o aspecto sócio-econômico, já podemos 
considerar o quão difícil é para esta pessoa acessar à justiça efetivamente, 
conforme falado acima. Podemos perceber que é uma barreira considerável 
enfrentada pelo jurisdicionado carente de recursos financeiros.  

Cappelletti e Garth dizem que “qualquer tentativa realística de enfrentar 
os problemas de acesso deve começar por reconhecer esta situação: os advogados 
e seus serviços são muito caros.”.40  

Ademais, os referidos autores acima citados, falam, ainda, que aqueles 
que têm condições financeiras estão em total vantagem sobre aquele que não tem, 
tanto para propor quanto para se defender. Vejamos: 
                                                           39 ANDRADE, Carlos Augusto Medeiros. Acesso à Justiça no Brasil: Obstáculos e instrumentos 
garantidores. Vol. 5. nº 1. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, 2007, p. 
126, Apud ROCHA, José de Albuquerque. Defensoria Pública como Conquista do Cidadão. Revista 
Cearense Independente do Ministério Público. Ano I, nº 03, Fortaleza: Ed. ABC, 1999, p. 172. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/24721/acesso_justica_brasil.pdf> Acesso 
em: 25 abr. 2017.   40 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant, op. cit., p.07. 
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Pessoas ou organizações que possuam recursos financeiros consideráveis 
a serem utilizados têm vantagens óbvias ao propor ou defender demandas. 
Em primeiro lugar elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, 
suportar as delongas do litígio. Cada uma dessas capacidades, em mãos de 
uma única das partes, pode ser uma arma poderosa; a ameaça de litígio 
torna-se tanto plausível quanto efetiva. De modo similar, uma das partes 
pode ser capaz de fazer gastos maiores que a outra e, como resultado, 
apresentar seus argumentos de maneira mais eficiente. Julgadores 
passivos, apesar de suas outras e mais admiráveis características, 
exacerbam claramente esse problema, por deixarem às partes a tarefa de 
obter e apresentar as provas, desenvolver e discutir a causa dentro de “um 
prazo razoável” é, para muitas pessoas, uma Justiça inacessível.41  

Podemos concluir então que aquelas pessoas e as organizações 
detentoras de maiores recursos financeiros, terão vantagens, uma vez que poderão 
suportar os encargos da demora na resolução do litígio e também quanto aos gastos 
provenientes da demanda. Destarte, consequentemente acabam muitas das vezes 
forçando os mais fracos economicamente a desistirem da ação ou então a aceitarem 
um acordo que não será vantajoso e equivalente ao seu direito. 

Em outra seara, temos o obstáculo da disposição psicológica da pessoa, 
assim nomeado por Cappelletti, já apontado anteriormente e que se torna imperiosa 
darmos atenção. Trata-se quanto a informação da população mais carente quanto 
aos direitos que possui e como serão estes reivindicados a fim de serem cumpridos. 
Nessa senda, vejamos o que diz Maria Cecília Ahrens: 
 

 A Associação dos Magistrados tem tentado minimizar esse problema com o 
lançamento de campanhas e cartilhas sobre o Judiciário, as tarefas do Juiz 
e como devem ser buscados os direitos, mas a realidade brasileira ainda é 
grave, pois faltam equipamentos públicos ou comunitários suficientes para o 
atendimento da população, como, por exemplo, a defensoria pública, que 
em alguns Estados sequer existe. Enio Galarça Lima, ao tratar do tema, 
leciona que: Assim, dentro dessa ótica, sendo direito fundamental, o acesso 
à justiça deve ser democratizado, não se podendo admitir que se constitua 
em privilégio de uns. Mas, para tanto, é indispensável que todos conheçam 
os seus direitos, e que tal conhecimento seja obrigação primária do Estado, 
pois num país em que o povo desconheça e o Poder Público até mesmo se 
furte a transmiti-los, o direito se transformará em privilégio das elites.42    

                                                           41 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant, op. cit., p. 08. 42AHRENS, Maria Cecilia Weigert Lomelino de Freitas. 9ª R. a. 35, n.64, Rev. TRT: Curitiba, jan/jun. 
2010. p. 11-12. Disponível em: <file:///C:/Users/casa/Downloads/09-artigo.mariacecilia%20(2).pdf>. 
Acesso em: 08 maio 2017. 
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O art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil dispõe que “ninguém se 
escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece” 43. Embora o presente artigo 
fale diretamente quanto ao dever de cumprir a lei e não ao direito da pessoa 
propriamente dito, cumpre ressaltarmos que no Brasil existe uma gama de leis 
aprovadas diariamente o que torna praticamente impossível se ter conhecimento de 
todas elas, ainda mais para aqueles que não têm conhecimento jurídico ou os mais 
pobres que muitas vezes, mesmo na era digital, não tem nem acesso a internet 
podendo desconhecer, assim, uma lei que pode estar lhe garantindo diversos 
direitos.  

 Ocorre, portanto, que a maioria das pessoas, em especial os menos 
favorecidos, desconhece as leis, seja devido à realidade social em que aquele 
indivíduo vive ou por ser praticamente impossível acompanhar todas as leis que 
entram em vigor, ficando estes à margem de muitos direitos que poderiam pleitear 
junto ao órgão jurisdicional.  

A formalidade do judiciário inibe e até afasta as pessoas mais carentes, 
por medo e por não estarem acostumadas com aquele ambiente tão formal, onde 
não podem sequer ingressar no prédio do fórum portando sandálias, bermuda e 
camisetas. O formalismo acaba distanciando as pessoas que buscariam a tutela de 
seus direito junto ao Estado.  

Seguem palavras de Ahrens: 
 

Existem, ainda, o que se denomina de “fatores simbólicos”, ou seja, a falta 
de informação da população gera medo, insegurança. Por vezes, a 
imponência dos edifícios que abrigam os fóruns e os tribunais nacionais 
afasta a pessoa com menos recursos, que se sentem intimidadas e, em 
certas ocasiões conhecidas no mundo jurídico, até mesmo são barradas de 
ingressar em tais locais por estarem portando chinelos, camisetas, 
bermudas, etc.. “Nosso sistema judiciário já foi descrito assim: - ‘Por 
admirável que seja, ele é, a um só tempo, lento e caro. É um produto final 
de grande beleza, mas acarreta um imenso sacrifício de tempo, dinheiro e 
talento.”44    

 Sobre a aptidão para se reconhecer um direito e propor uma demanda ou 
apenas se defender, Cappelletti e Garth dizem em sua obra que: 
                                                           43 BRASIL. Decreto Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Rio de Janeiro. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>. Acesso em: 08 mai. 2017. 44AHRENS, Maria Cecília Weigert Lomelino de Freitas. 9ª R. a. 35, n.64, Rev. TRT: Curitiba, jan/jun. 
2010, p. 13. Disponível em: <file:///C:/Users/casa/Downloads/09-artigo.mariacecilia%20(2).pdf>. 
Acesso em: 08 maio 2017.  
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A “capacidade jurídica” pessoal se se relaciona com as vantagens de 
recursos financeiros e diferenças de educação, meio e status social, é um 
conceito muito mais rico, e de crucial importância na determinação da 
acessibilidade da justiça. Ele enfoca as inúmeras barreiras que precisam ser 
pessoalmente superadas, antes que um direito possa ser efetivamente 
reivindicado através de nosso aparelho judiciário. Muitas (se não a maior 
parte) das pessoas comuns não podem – ou, ao menos, não conseguem – 
superar essas barreiras na maioria dos tipos de processos. Num primeiro 
nível está a questão de reconhecer a existência de direito juridicamente 
exigível. Essa barreira fundamental é fundamental e especialmente para os 
despossuídos, mas não afeta apenas os pobres. Ela diz respeito a toda 
população em, muitos tipos de conflitos que envolvem direitos.  
(...) Ademais as pessoas têm limitados conhecimentos a respeito da 
maneira de ajuizar uma demanda. O principal estudo empírico inglês, a 
respeito desse assunto concluiu:”na medida em que o conhecimento daquilo 
que está disponível constitui pré-requisito da solução do problema da 
necessidade jurídica não atendida, é preciso fazer muito mais para 
aumentar o grau de conhecimento do público a respeito dos meios 
disponíveis e de como utilizá-los”. 
(...) Um estudo realizado em Quebeque definiu de forma semelhante que “ 
Le Besoin d’information est primordial et prioritaire”(A necessidade de 
informação é primordial e prioritária).  
(...) O estudo inglês, por exemplo, fez a descoberta surpreendente de que 
“até 11% dos nossos entrevistados disseram que jamais iriam a um 
advogado”. Alem dessa declarada desconfiança nos advogados, 
especialmente comum nas classes menos favorecidas, existem outras 
razões obvias por que os litígios formais são considerados tão pouco 
atraentes. Procedimentos complicados, formalismo, ambientes que 
intimidam, como o dos tribunais, juízes e advogados, figuras tidas como 
opressoras, fazem com que o litigante se sinta perdido, um prisioneiro num 
mundo estranho.45      

 Existem outros obstáculos ao acesso à Justiça, como os obstáculos 
temporais, aqueles relacionados a “morosidade do judiciário” provenientes de 
diversas questões, no entanto no presente trabalho nos debruçamos sobre os 
obstáculos socioeconômicos, uma vez que atinge diretamente o hipossuficiente 
financeiro, o qual é objeto deste. 

 Cappelletti fala da dificuldade de transformar os direitos novos, 
característicos do moderno Estado de Bem Estar-Social e muito importantes para a 
atual sociedade, em vantagens concretas para as pessoas comuns. Vide suas 
palavras abaixo: 
      

Supondo que haja vontade política de mobilizar os indivíduos para fazererm 
valer seus direitos – ou seja, supondo que esses direitos sejam para valer – 
coloca-se a questão fundamental de como fazê-lo.(...) Finalmente, como 
fator complicador dos esforços para atacar as barreiras ao acesso, deve-se 

                                                           45 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant, op. cit., p. 08-09 
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enfatizar que esses obstáculos não podem simplesmente ser eliminados um 
por um. Muitos problemas de acesso são inter-relacionados, e as mudanças 
tendentes a melhorar o acesso por um lado podem exacerbar barreiras por 
outro. Por exemplo, uma tentativa de reduzir custos é simplesmente eliminar 
a representação por advogado em certos procedimentos. Com certeza, no 
entanto, uma vez que os litigantes de baixo nível econômico e educacional 
provavelmente não terão a capacidade de apresentar seus próprios casos, 
de modo eficiente, eles serão mais prejudicados que beneficiados por “tal 
reforma”. Sem alguns fatores de compensação, tais como um juiz muito 
ativo ou outras formas de assistência jurídica, os autores indigentes 
poderiam agora intentar uma demanda, mas lhes faltaria uma espécie de 
auxílio que lhes pode ser essencial para que sejam bem sucedidos. Um 
estudo sério do acesso à Justiça não pode negligenciar o inter-
relacionamento entre as barreiras existentes.46    

2.3 As ondas renovatórias de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, como 
soluções práticas para os problemas de acesso à justiça. 

 
Mauro Cappelletti e Bryant Garth em sua célebre obra “Acesso à Justiça”, 

trouxeram uma nova perspectiva quanto às mudanças e estudos do processo civil, 
refletindo sobre os principais obstáculos enfrentados pelo hipossuficiente para ter 
um efetivo acesso à justiça, propondo então soluções a fim de que estes sejam 
transpostos pelos indivíduos, principalmente aqueles carentes de recursos 
financeiros.   

Apontamos anteriormente alguns obstáculos identificados e a serem 
enfrentados para se acessar à justiça, e agora faz-se necessário apresentarmos 
algumas soluções. Os autores acima citados, são reconhecidos pelas suas “ondas 
renovatórias”, que seriam movimentos renovatórios do acesso à justiça. 

A primeira onda trata-se da “assistência judiciária aos pobres”, e se 
relaciona diretamente ao obstáculo econômico. Segundo Cappelletti, esse foi um 
dos primeiros esforços a fim de se dar o efetivo acesso à justiça nos países 
ocidentais. Diz, ainda, que: 
 

Os sistemas de assistência judiciária da maior parte do mundo moderno, 
foram, destarte, grandemente melhorados. Um movimento foi 
desencadeado e continuou a crescer e, como veremos, excedeu até mesmo 
as categorias da reforma da assistência judiciária. 
(...) Medidas muito importantes foram adotadas nos últimos anos para 
melhorar os sistemas de assistência judiciária. Como consequência, as 
barreiras ao acesso à justiça começaram a ceder. Os pobres estão obtendo 
a assistência judiciária em números cada vez maiores, não apenas para 

                                                           46 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant, op. cit., p. 11. 
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causas de família ou defesa criminal, mas também para reivindicar seus 
direitos novos, não tradicionais, seja como autores ou réus. É de se esperar 
que as atuais experiências sirvam para eliminar essas barreiras.  
A assistência judiciária, no entanto, não pode ser o único enfoque a ser 
dado na reforma que cogita do acesso à justiça. Existem limites sérios na 
tentativa de solução pela assistência judiciária. Antes de mais nada, para 
que o sistema seja eficiente, é necessário que haja um grande número de 
advogados, um número que pode até exceder a oferta, especialmente em 
países em desenvolvimento.47    

A segunda onda renovatória refere-se à “representação dos interesses 
difusos”, uma vez que o processo civil tradicional não atendia interesses difusos e 
coletivos, ele cuidava apenas de interesses individuais e patrimoniais. 

Desta feita, a partir do surgimento de novos direitos, como o direito 
ambiental, passou-se também a ser necessária a proteção estatal, sendo necessário 
se modificar tanto o processo civil quanto os tribunais, a fim de que estes novos 
direitos fossem tutelados. Os direitos de um grupo não se enquadravam nesse 
sistema, segundo Cappelletti e Garth, conforme veremos a seguir: 
 

A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a 
proteção dos direitos difusos. O processo era visto apenas como um 
assunto entre duas partes, que se destinava à solução de uma controvérsia 
entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios interesses 
individuais. Direitos que pertencessem a um grupo, ao público em geral ou a 
um segmento do público não se enquadravam bem nesse esquema. As 
regras determinantes da legitimidade, as normas de procedimento e a 
atuação dos juízes não eram destinadas a facilitar as demandas por 
interesses difusos intentadas por particulares.48     

No que tange à terceira onda renovatória, esta foi denominada de “o 
enfoque do acesso à justiça”, ela é uma concepção mais ampla do acesso à justiça, 
se concentrando em procedimentos, bem como meios de se evitarem conflitos na 
sociedade moderna. 

Destarte, a fim de elucidar sobre o tema, imperioso se faz colacionarmos 
as palavras do próprio doutrinador onde dispõe que: 
      

O novo enfoque, no entanto, tem alcance muito mais amplo. Essa “terceira 
onda” de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio 
de advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua 
atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 
procedimentos utilizados para processar e meios para se evitar disputas nas 

                                                           47CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant, op. cit., p.13. 48Idem, p. 19. 
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sociedades modernas. Nós o denominamos de “o enfoque ao acesso à 
justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste em abandonar as 
técnicas das duas primeiras ondas de reformas mas em tratá-las como 
apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o acesso.49       

2.4 Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita 
 

Ambos os institutos tratam-se de meios para se ter acesso à justiça por 
insuficiência de recursos, tanto para arcar com sua defesa em juízo, quanto para 
arcar com as despesas processuais, sendo essencial abordamos a diferenciação 
dos institutos da Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita, uma 
vez que são tratadas muitas vezes de forma inversa ou sinônima, bem como por 
termos como objeto do presente trabalho apenas um dos institutos, qual seja, a 
Justiça Gratuita. 

Nesse sentido, vejamos abaixo a diferenciação realizada pelo professor 
Didier Jr. e Oliveira, no que tange aos 3 institutos: 

     
(a) benefício da justiça gratuita é, como dito, a dispensa do adiantamento 
de despesas processuais, para o qual se exige a tramitação de um 
processo judicial, o requerimento da parte interessada e o deferimento do 
juízo perante o qual o processo tramita;  
(b) assistência judiciária consiste no direito de a parte ser assistida 
gratuitamente por um profissional do Direito, normalmente membro da 
Defensoria Publica da União, dos Estados ou do Distrito Federal, e que não 
depende do deferimento do juízo nem mesmo da existência de um processo 
judicial;  
(c) assistência jurídica é um conceito mais amplo, que abrange o 
benefício da justiça gratuita e a assistência judiciária, mas vai além 
deles, englobando todas as iniciativas do Estado (em sentido amplo) que 
tem por objetivo promover uma aproximação entre a sociedade e os 
serviços jurídicos - como, por exemplo, as campanhas de conscientização 
de direitos do consumidor promovidas por órgãos administrativos e os 
serviços jurídicos itinerantes prestados a população carente. 50 (Grifo nosso)      

Segundo Fernanda Tartuce: 
    

Assim, em síntese: (i) assistência jurídica é a orientação jurídica ao 
hipossuficiente, em juízo ou fora dele; (ii) assistência judiciária é o serviço 
de postulação em juízo (portanto, inserido na assistência jurídica) e (iii) 
justiça gratuita é a isenção de custas e despesas (seja diante do serviço 
prestador de assistência jurídica, seja diante do advogado privado).51                                                            49 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant, op. cit., p. 25. 50JUNIOR, Fredie Didier, OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, op. cit., p. 24. 51TARTUCE, Fernanda Tartuce, DELLORE, LUIZ. Gratuidade da justiça no Novo CPC. Vol. 236. 

Revista de Processo, 2014, p. 03. Disponível em: <http://www.fernandatartuce.com.br/wp-
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 Humberto Theodoro Junior trata apenas da assistência judiciária e da 
justiça gratuita. In verbis: 
      

Daí garantir a Constituição a assistência judiciária aos necessitados, na 
forma da lei, assistência essa que também é conhecida como Justiça 
gratuita (Constituição Federal, art. 5º, LXXIV). Acha-se a assistência 
judiciária regulada, ordinariamente, pela Lei 1.060, de 05.02.1950, 
parcialmente revogada pelo novo Código (art. 1.072, III), que passou a 
tratar, expressamente, da gratuidade da justiça, nos arts. 98 a 102. 
(...) A assistência judiciária deve ser prestada por órgão oficial, ou, à 
sua falta, por advogado nomeado pelo juiz, por escolha da parte ou 
indicação da Ordem dos Advogados do Brasil, ou, finalmente, por eleição do 
próprio juiz, quando não se verificarem as hipóteses anteriores (art. 5º da 
Lei 1.060/1950).52 (Grifo nosso)  

Cleber Francisco Alves preleciona da seguinte forma: 
 

De início, vale retomar o que já foi dito acima no sentido de que é 
necessário ter bem clara a distinção entre “Assistência Judiciária” e 
“Assistência Jurídica”, assim como a noção correlata da “Gratuidade de 
Justiça”. De acordo com a acepção mais avançada a respeito da matéria, 
devidamente consagrada no texto constitucional de 1988, podemos afirmar 
que a idéia de “Assistência Jurídica Integral” deve ser vista como um 
gênero do qual se desdobram duas espécies, quais sejam a 
assistência extra-judicial e a assistência judicial (ou, segundo 
terminologia clássica, a assistência judiciária). Esta última abrange 
todos os pressupostos necessários para evitar que as desigualdades 
de ordem econômica entre as partes numa lide judicial sejam 
obstáculos intransponíveis a que obtenham do Estado a devida e justa 
prestação jurisdicional. Exatamente aí se inclui a denominada 
“gratuidade de Justiça”, que se traduz na isenção do pagamento de 
custas e despesas vinculadas ao processo, e também inclui o 
patrocínio gratuito da causa por um profissional habilitado cuja 
remuneração normalmente ficará sob o encargo do poder público. Já a 
assistência extra-judicial apresenta maior amplitude, destinando-se a 
garantir aos (economicamente) necessitados a possibilidade de exercício 
dos direitos inerentes à cidadania, contando com gratuidade para a prática 
de atos destinados à conservação ou recuperação, nas instâncias judiciais, 
dos direitos próprios e bem assim com a assistência de profissional 
habilitado, também remunerado pelo Estado, capaz de prestar orientação e 
esclarecimentos sobre questões jurídicas de um modo geral, de interesse 
dos respectivos destinatários indicados na norma constitucional do Art. 5º, 
LXXIV.53(Grifo nosso)    

                                                                                                                                                                                     
content/uploads/2016/02/Gratuidade-NCPC-com-Dellore-Repro-out2014.pdf> Acesso em: 27 maio. 
2017.  52JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual 
civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56ªed. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p. 332.    53ALVES, Cleber Francisco. A estruturação dos serviços de Assistência Jurídica nos Estados Unidos, 
na França e no Brasil e sua contribuição para garantir a igualdade de todos no Acesso à Justiça. 
Tese de Doutorado. Vol. 1. Rio de Janeiro, 2005, p. 301-302. Disponível em: 
<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp067747.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
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Vale lembrar, que o órgão e instituição que concedem o benefício, são 
diferentes. O benefício da justiça gratuita deverá ser requerido perante o Juízo da 
causa, e caso o magistrado determine, deverá a parte comprovar a sua carência de 
recursos através de documentos, deferindo ou não a justiça gratuita ao postulante.  

Já a assistência judiciária, será concedida pela Defensoria Pública 
competente, através da demonstração à instituição da sua insuficiência de recursos 
para contratar um advogado.  

Outrora se tratava da Justiça Gratuita na lei 1060/1950, e o legislador 
buscou no Código de Processo Civil de 2015 acabar com a confusão dos institutos, 
dando tratamento especial a justiça gratuita no atual código. A seção IV do capítulo 
II refere-se a Justiça Gratuita, que é isenção do recolhimento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. Já a assistência judiciária continua sendo 
tratada na lei 1060/1950. 

Por fim, valioso se faz ressaltar que o acesso a tutela jurisdicional na 
esfera cível, se condiciona ao pagamento das custas processuais previamente, 
conforme inteligência do art. 82 do código de processo civil: 
 

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, 
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o 
início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.54  

Desta forma, conforme o preceito legal supra é imperioso realizar o 
recolhimento das despesas processuais para fins de acesso ao Poder Judiciário, 
sendo suspensa a exigibilidade apenas daqueles que não tiverem condições de 
arcar com tais despesas sem prejuízo do seu sustento e obrigatoriamente tenham 
tido a concessão da Justiça Gratuita pelo Juízo competente, conforme veremos no 
capítulo subsequente. 
 
 
 

                                                           54BRASIL. Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm >. Acesso em: 23 abr. 2017. 
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3. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMO MEIO GARANTIDOR DO 
EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA  
    

3.1 Breve histórico sobre o benefício 
    

A parte, em regra, tem o ônus de arcar com as custas decorrentes do 
processo, e antecipar o pagamento dos atos para que assim o processo possa dar 
prosseguimento. Todavia, não são todos que possuem recursos financeiros para tal, 
e desta forma não seria justo privá-los da tutela jurisdicional do Estado. Sendo 
assim, o Estado instituiu como direito fundamental o benefício da justiça gratuita. 

Fredie Didier Jr. e Rafael Alexandria de Oliveira conceituam e expõem o 
objetivo do benefício da Justiça Gratuita da seguinte forma: 
     

O benefício da justiça gratuita consiste na dispensa do adiantamento de 
despesas processuais (em sentido amplo). O seu objetivo é evitar que a 
falta de recursos financeiros constitua um óbice intransponível ao acesso à 
justiça. O direito à justiça gratuita, como visto, constitui direito fundamental 
do jurisdicionado (art.5º, LXXIV, CF).55    

A necessidade em se prestar auxílio aos necessitados não é um assunto 
atual, já foi reconhecida por antigos povos. O doutrinador Celso Ribeiro Bastos 
preleciona que: 
   

(...) Percebeu-se que sem se propiciar aos desafortunados condições 
mínimas, para que pudessem atuar em juízo, a justiça restaria letra morta. 
Os pobres nunca poderiam fazer valer seus direitos, por falta de meios. O 
princípio fundamental da igualdade de todos perante a lei ficaria seriamente 
conspurcado. Daí porque ser perfeitamente compreensível a precocidade 
da aparição do problema, contemporânea ao surgimento dos primeiros 
sistemas jurídicos, embora não se negue que só os desdobramentos mais 
recentes do Estado possam ter trazido ao direito uma expressão 
substantiva.56 

          
O histórico da assistência judiciária no Brasil, que abarca o benefício da 

justiça gratuita, pode ser observado através da tabela abaixo, retirada do exemplar 
Comentários à Constituição do Brasil de Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra 
                                                           55 JUNIOR, Fredie Didier; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, op. cit., p. 21. 56 BASTOS, Carlos Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. 2º volume. 
São Paulo: Editora Saraiva. 1989. p. 374. 
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Martins57, onde mostra em qual artigo das constituições esse direito fundamental 
está disciplinado: 
Emenda Constitucional nº1/69 Art.153, §32 
Constituição de 1967 Art. 150, §32 
Constituição de 1946 Art. 141, §35 
Constituição de 1937 Art. 122, n.11 
Constituição de 1934 Art. 113, n.32 
Constituição de 1891 Art. 72, §16 

Na Constituição Federal vigente, promulgada em 1988, o benefício está 
disciplinado no art. 5º, LXXIV. 

Segundo Bastos e Martins,58 as raízes da assistência judiciária estão 
fincadas nas Ordenações Filipinas, sendo este um importante documento para o 
Brasil e que vigorou no país até 1916. A doutrina relata que com o passar dos anos, 
essa incumbência foi recaindo sobre os advogados, e por consequência disso a 
classe ficou sobrecarregada de serviços, uma vez que estes já tinham seus 
trabalhos particulares. 

Diante disso, o Estado sofreu duras críticas, chegando a ser apontado, 
conforme aponta a Celso Ribeiro Bastos59, como uma locupletação ilícita por parte 
do Estado, uma vez que a prestação de serviço jurídico gratuito mantinha uma ideia 
de caridade e acabava recaindo nos causídicos, a quem era imposto como um 
dever. Eles não tinham escolha de recusar o encargo.   

Não podemos esquecer que conforme falado anteriormente, existe uma 
diferenciação da assistência judiciária e o benefício da justiça gratuita, e é pacífico o 
entendimento que a lei nº 1.060/50 confundiu esses conceitos técnicos-jurídicos. 
Essa lei veio para uniformizar no âmbito jurídico, as regras gerais para se 
reconhecer a incidência da assistência judiciária e da justiça gratuita. 

A Lei em tela sofreu inúmeras alterações, por ser na época a única 
legislação que contemplava sobre o benefício no direito positivo. Posteriormente, 
veio a Constituição Federal de 1988, que foi considerada como um marco da 

                                                           57 BASTOS, Carlos Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra, op. cit., p 373. 58 Idem, p. 374. 59Ibidem, p. 375. 
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redemocratização do Brasil, onde prelecionou no art. 5º, LXXIV ser direito 
fundamental a assistência jurídica gratuita.  

Atualmente, o benefício da justiça gratuita foi incluído em uma seção 
própria no atual código de processo civil, a fim de dar tratamento especial ao mesmo 
e para não mais causar confusão. Estabelece a nova legislação que desde que 
necessitados, a justiça gratuita pode ser outorgada tanto aos brasileiros como aos 
estrangeiros que residem no Brasil. Importante destacar que o necessitado, para o 
legislador, não se trata de miserável, mas aquele com insuficiência de recursos para 
pagar as custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 
98, caput do atual código de processo civil.  

Por fim, para enriquecimento da explanação, cumpre ressaltar que 
através do Conselho do Mercado Comum, órgão do MERCOSUL, foi aprovado um 
acordo entre os países do grupo, quanto ao benefício da justiça gratuita e 
assistência jurídica gratuita, a fim de proporcionar aos mais necessitados o efetivo 
acesso à justiça em todos os Estados participantes.  

No art. 1º está disposto que deverão ter tratamento igualitário das 
condições da justiça gratuita, os nacionais e cidadãos dos Estados Membros, junto 
ao outro Estado Membro. Vejamos:  

 
Os nacionais, cidadãos e residentes habituais de cada um dos Estados 
Partes gozarão, no território dos outros Estados Partes, em igualdade de 
condições, dos benefícios da justiça gratuita e da assistência jurídica 
gratuita concedidos a seus nacionais, cidadãos e residentes habituais.60     

Nesse sentido, preleciona Daniela Jacques Brauner o seguinte: 
  

A parte que tenha obtido o benefício da assistência gratuita no processo de 
prolação da sentença, mantê-lo-á para a execução dessa sentença em 
outro Estado do MERCOSUL. Neste caso, a autoridade judiciária do local 
de execução da sentença não poderá rever a decisão de concessão de 
gratuidade, mitigando a independência do magistrado, sob pena de 
responsabilidade no plano internacional. Se as circunstâncias fáticas 
indicarem modificação da situação sócio-econômica do beneficiário, a 
autoridade judiciária deverá comunicar o fato à autoridade que concedeu o 
benefício, não podendo, ainda assim, revogá-lo. Há previsão de circulação 
de informações a respeito da situação econômica do requerente do 

                                                           60BRASIL. Decreto nº 6.679, de 8 de Dezembro de 2008. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6679.htm> Acesso em: 10 maio 
2017.  
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benefício de justiça gratuita, mediante o intermédio de autoridades centrais 
ou mesmo de acesso direito em zonas fronteiriças.61        

3.2 A problemática quanto à necessidade ou não de comprovação da 
hipossuficiência para a concessão do benefício e a ausência de parâmetros 
   

Diante da facilidade em se obter a gratuidade de justiça, bastando alegar 
não ter condições de pagar as custas do processo, sem prejudicar o seu sustento 
próprio ou de sua família, conforme previsão do art. 4º da lei 1.060/50, que foi 
revogado pelo novo código de processo civil mas que ainda disciplina no mesmo 
sentido, ocorreram muitos abusos, pois sem custos, os indivíduos sem caráter e 
“espertalhões” passaram a ajuizar ações de indenizações desnecessárias, a fim de 
ganharem dinheiro às custas do benefício concedido pelo Estado, virando o 
judiciário um balcão de negócios, segundo Schonblum.62 

Segundo o autor acima citado, isso fez com que as partes prejudicadas 
entrassem com a impugnação do benefício, passando para o Juiz a decisão se 
haveria necessidade da concessão ou não, acarretando em diferentes 
entendimentos, uma vez que alguns entendiam que bastava a declaração para se 
conceder, conforme previsto na lei 1060/50 e o atual código de processo civil, e 
outros que entendiam ser necessária uma apuração da veracidade de tal declaração 
quanto às condições financeiras da parte, determinando a juntada de outros 
documentos, conforme disposto na Constituição Federal.  

A problemática, segundo Bárbara Lupetti Baptista,63 surgiu a partir do 
conflito entre a Constituição Federal, que preleciona em seu art. 5º, LXXIV que “o 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos,” e as leis federais. Assim como a Lei 1.060/550, o atual 

                                                           61BRAUNER, Daniela Jacques. Acesso à Justiça no Mercosul. n. 15. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional. jan/jun, 2010. p. 85-86. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-
15/RBDC-15-067-Daniela_Jacques_Brauner_(Acesso_a_Justica_no_Mercosul).pdf>. Acesso em: 20 
maio 2017.  62 Schonblum, Paulo Maximilian W. M.  Justiça Gratuita abre “porta da esperança”. Consultor Jurídico, 
2010. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-set-04/justica-gratuita-abre-porta-esperanca-
judiciario>. Acesso em: 20 maio 2017. 63BAPTISTA, Bárbara Lupetti, FILPO, Klever Paulo Leal, CLAUDINO, Gabriela da Silva. O benefício 
da gratuidade de justiça: direito ou privilégio?. n° 21. Revista Juris Poiesis ano 19, , set/dez, 2016. p. 
15.Disponível em: <http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/viewFile/2974/1346>. 
Acesso em: 24 maio 2017. 
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Código de Processo Civil também dispõe que bastará a declaração de 
hipossuficiência para ser concedido o benefício da justiça gratuita.  

Portanto, vemos que a norma constitucional requer a comprovação de 
insuficiência de recursos, e por outro lado as leis federais exigem apenas a 
declaração da própria pessoa, sendo esta o requisito único para a concessão. 
Cumpre trazermos a baila o que a mestra Bárbara Lupetti preleciona quanto a esta 
divergência: 
 

Diante de tais dissensos, pesquisas empíricas (RAMOS, 2011 e COSTA, 
2015) têm apontado que cabe ao Juiz eleger, casuisticamente, quais 
critérios utilizar, sendo-lhe também permitido atribuir distintos significados a 
esses mesmos critérios. Dessa circunstância parece resultar uma 
distribuição desigual da Lei e, mais do que isso, uma apropriação 
particularizada de requisitos legais que, em tese, teriam pretensão de 
universalidade. Esse dissenso também se reflete numa disputa de poder 
envolvendo autoridades judiciárias de diferentes níveis. Muitos 
magistrados, no Tribunal estudado, combatem o critério apontado pela 
Lei n° 1.060/50, e hoje reproduzido pelo CPC, entendendo-o abrangente 
demais. Alegam que, se a Constituição de 1988 se refere a uma 
necessidade de comprovação, esta pode e deve ser exigida pelo juiz 
da causa. Tanto é que o Tribunal sumulou tal entendimento (súmula 39 
do TJERJ), conforme se verá mais adiante. Simultaneamente, em sentido 
oposto, há quem defenda que a declaração de pobreza é o que basta. Essa 
linha de pensamento parece ter sido adotada pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que vem questionando a constitucionalidade dessa súmula 
(PINTO, 2014). 
(...)Os dados obtidos até o presente momento têm revelado que juízes 
mais rígidos exigem diversos tipos de provas do estado de pobreza, 
enquanto outros, menos exigentes nesse particular, contentam-se com 
a mera declaração. Os primeiros apegam-se à súmula 39 do Tribunal, 
interpretando de modo restritivo a CRFB/88, e os últimos, a uma 
interpretação literal da Lei 1.060/50, hoje reproduzida no Novo 
CPC.64(Grifo nosso)  

Portanto, segundo o estudo apontado, cabe ao Juiz eleger caso a caso, 
quais serão os critérios que ele usará para decidir quanto à concessão ou não da 
gratuidade, resultando, assim, uma possível desigualdade da lei, pois um indivíduo 
pode ser considerado hipossuficiente para um magistrado, mas para um outro não, 
segundo os critérios que ele utiliza, causando, assim, insegurança jurídica dada 
essa subjetividade e a ampla discricionariedade concedida aos Juízes. 

                                                           64 BAPTISTA, Bárbara Lupetti, FILPO, Klever Paulo Leal, CLAUDINO, Gabriela da Silva. O benefício 
da gratuidade de justiça: direito ou privilégio?. n° 21. Revista Juris Poiesis ano 19, , set/dez, 2016. p. 
15-16. Disponível em: <http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/viewFile/2974/1346>. 
Acesso em: 24 maio 2017.  
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Vale ressaltar que os dados obtidos pela autora acima citada, 
demonstram que o perfil de juízes que exigem outros tipos de prova são aqueles 
mais rígidos, e os menos exigentes se contentam com a mera declaração de 
hipossuficiência. 

Nesse sentido, observemos o que preleciona Nelson Nery Júnior, quanto 
a necessidade de comprovação: 

 
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 
natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte 
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e 
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se 
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 
seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o 
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. 65  

Os doutrinadores garantistas Barbosa Moreira e Cleber Francisco Alves, 
exemplificados por Lupetti66, defendem uma interpretação menos literal do 
dispositivo na Constituição Federal de 1988, baseado no princípio do “não 
retrocesso” das garantias constitucionais em matéria de direitos fundamentais. 

Pode-se observar que inicialmente, a jurisprudência se encaminhou no 
sentido de que bastaria a declaração de hipossuficiência, conforme decisão abaixo 
do Superior Tribunal de Justiça abaixo, citada na reportagem do Consultor 
Jurídico67: 
 

Processual civil - Locação - Justiça gratuita - Declaração firmada pela 
postulante - Inexigibilidade de outras providencias. - É suficiente, para 
demonstração da condição de beneficiaria da gratuidade judiciária, simples 
declaração firmada pela requerente atestando "ser pobre nos termos da lei". 

                                                           65JÚNIOR, Nelson Nery, NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 
1. ed. em e-book. São Paulo: Revista dos Tribunais Ltda, 2015, p. 523-524. 66BAPTISTA, Bárbara Lupetti, FILPO, Klever Paulo Leal, CLAUDINO, Gabriela da Silva. O benefício 
da gratuidade de justiça: direito ou privilégio?. n° 21. Revista Juris Poiesis ano 19, set/dez, 2016, p. 
18-19, Apud ALVES, Cleber Francisco. Justiça Para Todos! Assistência Jurídica Gratuita nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006; BARBOSA MOREIRA, 
José Carlos. O Direito à Assistência Jurídica. In: Revista de Direito da Defensoria Pública do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro, ano 4, n. 5, 1991. Disponível em: 
<http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/viewFile/2974/1346>. Acesso em: 24 maio 
2017. 67Schonblum, Paulo Maximilian W. M. Justiça Gratuita abre “porta da esperança”. Consultor Jurídico, 
2010. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-set-04/justica-gratuita-abre-porta-esperanca-
judiciario>. Acesso em: 20 maio 2017.  
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- recurso provido. (STJ – 5ª Turma, Resp. 119.027/SP, Rel. Min. Felix 
Fischer, j. 06.05.97)(Grifo nosso)         

Entretanto, verifica-se que embora tenha ocorrido jurisprudência nesse 
sentido, o posicionamento majoritário passou-se posteriormente a ser de que tal 
declaração disposta no art. 4º da Lei 1.060/50, revogado mas correspondente ao §3º 
do art. 99 do CPC, constituiria uma presunção relativa. 

Na maioria dos casos, percebe-se que o magistrado determina que a 
parte junte aos autos a última declaração do Imposto de Renda, bem como alguns 
outros documentos como o extrato da conta corrente, carteira de trabalho, fatura de 
cartão de crédito, a fim de verificar de fato se o indivíduo, na sua visão, não possui 
condições de arcar com as custas do processo. 

Segue Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E 
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA GRATUIDADE PROCESSUAL PESSOA 
FÍSICA POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA 
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. Insta ressaltar que, além da declaração 
de hipossuficiência econômica (fl. 36), o Agravante afirma em seu recurso 
ser "isento de declaração do imposto de Renda" e juntou aos autos consulta 
à Receita Federal, dos três últimos anos, com a informação de que "sua 
declaração não consta na base de dados da Receita Federal" (fls. 37/40). 
Além disso, o Agravante colacionou cópia de sua CTPS, a qual 
comprova que seu último vínculo empregatício se encerrou em junho 
de 2011, onde exercia a função de "ajudante geral", auferindo R$ 3,69 
por hora (fl. 79), bem como extrato demonstrando a movimentação 
bancária de sua conta corrente (fls. 80/81) com a ocorrência de compra 
em mercado, farmácia, pagamento de cartão de crédito, nada de valor 
exorbitante. Ademais, embora o recorrente seja proprietário do veículo 
objeto da ação, importa destacar que o bem foi financiado em 60 
parcelas, conforme cópia do contrato de financiamento (fl. 44), o que já 
aumentou significativamente o preço pago pelo automóvel e o sujeitou 
a alienação fiduciária, demonstrando que se o Agravante tivesse 
melhores condições financeiras não teria se sujeitado aos encargos 
em questão. E, ainda em relação a aquisição do veículo (caminhão de 
pequeno porte hyundai HR), informa o Agravante que o mesmo é utilizado 
para fins profissionais (motorista). Ressalto, por fim, que o Agravante alega 
e comprova com os documentos colacionados aos autos que sua "saúde 
financeira atual não é mais a mesma que aquela do momento da celebração 
do contrato de financiamento". Dessa forma, entendo que pelos fatos 
narrados somados a documentação juntada aos autos, estão demonstradas 
as dificuldades financeiras do agravante, assim, mesmo que 
momentaneamente, encontra-se impossibilitado de arcar com o pagamento 
das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua 
família, sendo de rigor a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, a 
fim de que obtenha a prestação jurisdicional pretendida. Atendimento dos 
requisitos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50 e do artigo 5º, inciso LXXIV da CF. 
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO. 
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(TJ-SP - AI: 21159556020148260000 SP 2115955-60.2014.8.26.0000, 
Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 01/10/2014, 38ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2014)68  

Destarte, cumpre ressaltar a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, no sentido de que também deverá a parte que impugnou a gratuidade de 
justiça comprovar que a parte requerente do benefício goza de recursos para arcar 
com as custas do processo, não bastando apenas alegação sem ser carreada de 
documentos comprobatórios: 
     

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-
FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM 
SENTIDO CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO QUE 
ATESTA A DISPENSA DA DECLARAÇÃO DE ISENTOS. SÚMULA 7/STJ. 
1. Recurso especial contra acórdão que indeferiu a impugnação à 
concessão da assistência judiciária gratuita. Defende a recorrente que a 
juntada de documento que atesta que os beneficiários estão dispensados 
da entrega de declaração de isentos é suficiente para inverter o ônus da prova acerca do estado de hipossuficiência. 2. A jurisprudência 
consolidada no âmbito da Primeira Seção é no sentido de que a 
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de 
obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris 
tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova 
em contrário. 3. No caso concreto, segundo a Corte a quo, a União não 
logrou comprovar que os autores possuem condições para custear as 
despesas do processo. Rever o entendimento das instâncias ordinárias 
quanto à insuficiência das provas apresentadas pela União implica em 
reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em face do óbice da 
Súmula 7/STJ. 4. O fato de os autores estarem dispensados de 
apresentação da declaração de isentos do imposto de renda não induz, 
necessariamente, ao auferimento de receitas que afastem o estado de 
hipossuficiência, uma vez que a obrigação da apresentação da declaração 
de ajuste anual não está restrita apenas às hipóteses de recebimento de 
renda acima do teto de isenção. 5. A pretensão da União, na espécie, é de 
desincumbir-se do seu ônus probatório mediante a juntada de meros 
documentos que atestam a dispensa da declaração de isentos, os quais, 
isoladamente, sequer constituem indício ou início de prova que conduza à 
ilação acerca das reais condições econômicas ou financeiras dos autores 
para efeito de concessão do benefício em apreço. 6. Recurso especial 
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.69 (Grifo nosso)  

                                                           68Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/143445265/agravo-de-instrumento-ai-
21159556020148260000-sp-2115955-6020148260000>. Acesso em: 28 maio 2017. 69Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=declara%E7%E3o+de+hi
possufici%EAncia%2C+presun%E7%E3o+relativa&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=150>. 
Acesso em: 24 maio 2017. 
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Em pesquisa70 realizada no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, devido 
aos procedimentos previstos na Lei n° 1.060/1950, estarem sendo considerados 
insatisfatórios, o mesmo tem orientado que a declaração de hipossuficiência 
financeira, redigida pela própria parte, gozaria apenas de uma presunção relativa de 
veracidade, apesar da promulgação do novo Código de Processo Civil, bem como 
de seus dispositivos a fim de tornar suficiente apenas a declaração, essa ideia de 
presunção relativa está mantida.  

Vejamos alguns exemplos dos dispositivos do Código vigente, a fim de 
dar eficiência a declaração: 
 

Essa forma de interpretação parece coadunar com outros dispositivos da 
mesma lei. Por exemplo, a previsão de uma sanção de até o décuplo das 
custas judiciais para quem fizer afirmação falsa nesse sentido (art. 100, p.u., 
Novo CPC). E a possibilidade de a parte contrária, em qualquer fase do 
processo, requerer a revogação dos benefícios da assistência, lançando 
mão da chamada impugnação à Gratuidade de Justiça (artigo 100). 
Ademais disso, a lei antiga (1.060/50) e o Novo CPC também explicam que, 
se o juiz não tiver “fundadas razões” para indeferir o pedido, deverá julgá-lo 
de plano, conforme previsto no §2º do art. 99 (Novo CPC): “o juiz somente 
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a 
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]”.71       

Sendo assim, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de 
dar maior segurança aos Juízes quanto da determinação de juntada aos autos de 
documentos comprobatórios da alegada insuficiência, sumulou um entendimento 
sobre essa questão. Trata-se da súmula de nº 39, que mesmo com a vigência do 
CPC de 2015 ainda continua em vigor. Importante ressaltar, que os magistrados não 
estão vinculados a ela para decidirem no mesmo sentido, servindo apenas como 
uma autorização concedida aos intérpretes da lei. 

Vejamos o entendimento do TJERJ disciplinado através da súmula nº 39: 
     

É facultado ao Juiz exigir que a parte  comprove a insuficiência de recursos, 
para obter concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 5º, inciso 

                                                           70BAPTISTA BAPTISTA, Bárbara Lupetti, FILPO, Klever Paulo Leal, CLAUDINO, Gabriela da Silva. O 
benefício da gratuidade de justiça: direito ou privilégio?. n° 21. Revista Juris Poiesis. ano 19, set/dez, 
2016, p. 20. Disponível em: 
<http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/viewFile/2974/1346>. Acesso em: 24 maio 
2017. 71Idem, p. 19. 
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LXXIV, da CF), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de 
presunção relativa de veracidade.72      

Ademais, o Enunciado de nº 23 DO TJERJ, dispõe no mesmo sentido: 
     

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o Juiz analise a 
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 
artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988. 73 
       

Vejamos decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
onde manteve a decisão de 1ª instância que foi indeferida a gratuidade de justiça, 
por não juntar aos autos nenhum elemento a respeito de seus bens ou de outras 
fontes de renda, bem como por verificar que o mesmo possui um limite de cheque 
especial de R$ 200,00 a mais que o seu salário, o que indica, segundo ele, pasmem, 
que o requerente teria outra fonte de renda, apenas por causa desses 200,00 reais 
concedido de limite: 
 

RELATÓRIO: O mandado de segurança foi impetrado por Marcio Braz 
Ferreira Monteiro contra decisão proferida pelo MM Juiz do Juizado 
Especial Adjunto Cível da Comarca de Piraí, o qual indeferiu pedido de 
gratuidade de justiça em razão da ausência da condição de hipossuficiência 
da parte recorrente, tudo conforme termos da exordial, o que culminou com 
a pena de deserção ao recurso inominado interposto. É o sucinto relatório. 
VOTO: Mandado de Segurança. Colocação do feito em mesa, na forma do 
permissivo legal do art. 11º, § 1º, II, da Resolução 06/2010 do Egrégio 
Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. A questão trazida a baila diz respeito a comprovação da hipossuficiência da parte autora. Observo que a parte autora juntou 
apenas cópia de um extrato de conta corrente onde receberia seu 
provento, não acostando nenhum outro elemento a respeito de seus 
bens ou outras fontes de renda. Ocorre que conforme esse mesmo 
extrato de fls. 19, que indica que o autor recebe cerca de R1.700,00 do 
INSS indica que o mesmo possui um limite de cheque especial de cerca de 
R$ 1.900,00, fato esse que indica que provavelmente o autor teria outra 
fonte de recursos, pois em caso contrário o banco dificilmente lhe daria um 
limite de cheque especial maior que seus rendimentos. Observe-se, ainda, 
que na decisão hostilizada do juízo a quo indica que o autor foi intimado 
para o recolhimento das custas e não o fez. Ainda sobre tal questão, gize-se 
que allegatio et non probatio quasi non allegatio e que o "As meras 
alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e 
não se prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; 
Rel. Min. José Delgado), pois "A sistemática do ônus da prova no Processo 
Civil Brasileiro (CPC; art. 333, I e II) guia-se pelo interesse. Regula-se pela 

                                                           72 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Súmula nº 39. Disponível 
em:<http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html>. Acesso em: 20 maio 2017.  73BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Enunciado nº 23. Disponível em: 
<https://portaltj.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=5079bc18-ca32-40c6-852a-
033790628c00&groupId=10136>. Acesso em: 20 maio 2017.  
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máxima:" o ônus da prova incumbe a quem dela terá proveito "." (STJ; 1ª 
Turma; REsp nº 311370/SP; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). Não se 
olvide que "A presunção de pobreza que milita em favor daquele que 
afirma essa condição, consoante § 1º, do art. 4º, da Lei 1.060/50 é 
relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a 
concessão do beneficio da gratuidade de justiça. O juiz não é um mero 
espectador dos fatos, que diante de uma afirmação de pobreza está 
obrigado a deferir a gratuidade de justiça" (TJ/RJ; Ap. Cív. nº 
2004.001.29329; Rel. Des. Elizabeth Filizzola) e o fato de que a 
Impetrante não juntou cópia de seu contracheque ou da declaração de 
rendimentos e bens, entendo que ser escorreita posição 
jurisprudencial de que "É facultado ao Juiz exigir que a parte 
comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do 
benefício da gratuidade de justiça (art. 5º., inc. LXXIV, da CF/88), visto 
que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de 
veracidade" (Enunciado nº 01 do I Encontro de Desembargadores do 
TJ/RJ - Aviso 44 TJ/RJ), isso porque é certo que "Não viola a 
legislação federal condicionar a concessão de gratuidade de justiça 
ante a comprovação da miserabilidade jurídi ca, se as provas dos 
autos fazem presumir não se tratar de parte juridicamente pobre" (STJ; 
3ª Turma; AgRg no REsp 629318/DF; Rel. Min. Castro Filho). Esses 
fatos aliados a ausência de outros elementos deste mandamus a 
respeito de provas que apontem em contrário, demonstram que 
realmente a parte autora não é hipossuficiente. Assim, não merece 
guarida o pleito inaugural, inclusive no que diz respeito a gratuidade de 
justiça deste mandamus, a qual então deve ser indeferida. Deve ser sempre 
prestigiado e ressaltado o entendimento de que "Consoante entendimento 
cediço, o mandado de segurança não comporta dilação probatória, devendo 
o impetrante anexar à exordial as provas que possibilitem a análise de sua 
pretensão (Precedentes)" (STJ; 5ª Turma; RMS 26884/SP; Rel. Min. Felix 
Fisher), pois "O mandado de segurança exige prova pré-constituída como 
condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que a 
dilação probatória mostra-se incompatível com a natureza da ação 
mandamental" (STJ; 5ª Turma; RMS 21521/AM; Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima). Daí se afirmar que "O mandado de segurança reclama direito 
evidente prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos 
ritos que contemplam cognição plenária e exauriente. É que"no mandado de 
segurança, inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas 
quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem 
julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza 
e liquidez do direito"(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, 
Editora Atlas, 13ª Edição, pág. 626)." (STJ; 1ª Turma; RMS 21785/MG; Rel. 
Min. Luiz Fux). Deve, então ser denegada a ordem e, pelos mesmos 
motivos, ser negada também, a gratuidade de justiça deste próprio 
mandado de segurança. ASSIM, VOTO NO SENTIDO DE DENEGAR A 
ORDEM, MANTENDO A DECISÃO HOSTILIZADA. SEM HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS, EX VI O ART. 25 DA LEI nº 12.016/09. ARCARÁ O 
AUTOR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM O BENEFÍCIO DA 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA 
HIPOSSUFICIÊNCIA TAMBÉM NESTE MANDAMUS. OFICIE-SE AO 
JUÍZO IMPETRADO, DANDO-LHE CIÊNCIA DESTE ACÓRDÃO. Ricardo 
Alberto Pereira Juiz de Direito Relator 
(TJ-RJ - MS: 00017776420128199000 RJ 0001777-64.2012.8.19.9000, 
Relator: RICARDO ALBERTO PEREIRA, Segunda Turma Recursal, Data 
de Publicação: 05/08/2013 08:00)74  

                                                           74 Disponível em: <https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/135275214/mandado-de-seguranca-ms-
17776420128199000-rj-0001777-6420128199000>. Acesso em: 21 maio 2017. 
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Os magistrados do Rio de Janeiro, em sua maioria, após a referida 
autorização anteriormente apontada, passaram a adotar o entendimento da súmula 
nº 39, exigindo diversos documentos comprobatórios, e se utilizando dos critérios 
subjetivos, para assim decidir quanto ao requerimento do benefício75, embora a 
única exigência legal para a concessão seja a própria declaração de pobreza.  

O Conselho Nacional de Justiça tem discutido e considerado a súmula nº 
39 do TJERJ como inconstitucional. In Verbis: 
      

Essa interpretação do Tribunal de Justiça tem sido amplamente discutida 
pelo Conselho Nacional de Justiça que, apesar de não exercer jurisdição, 
tem considerado a Súmula n° 39 do TJRJ inconstitucional. Casos recentes 
têm sido submetidos ao CNJ, através de “Pedidos de Providências” 
propostos por advogados, questionando a legitimidade da súmula diante da 
circunstância de condicionar a concessão do benefício da gratuidade à 
comprovação de pobreza, critério que não está previsto na Lei específica.76       

Muitos Desembargadores de outros Estados também seguiram essa linha 
de entendimento. Vejamos as jurisprudências a seguir:  

A decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
dispõe que: 
 

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - DECISÃO QUE INDEFERE O 
BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUDENTE ACERCA DA 
HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO - QUANTUM A 
SER REPETIDO - CÁLCULO A SER REALIZADO EM MOMENTO 
OPORTUNO - JUNTADA DE TODOS OS COMPROVANTES DE 
PAGAMENTO DO TRIBUTO DE QUE SE PRETENDE A RESTITUIÇÃO - 
DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Não mais 
prevalece a corrente doutrinária e jurisprudencial que entende que o 
benefício da justiça gratuita será deferido mediante simples 
declaração, devendo o magistrado, no caso concreto, examinar a real 
existência da hipossuficiência da parte. Ausente tal comprovação, o 
benefício deve ser indeferido. - O Superior Tribunal de Justiça, em 
julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na forma do 
art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que, em se tratando de 
ação declaratória com pedido de repetição de indébito, o contribuinte deve 

                                                           75BAPTISTA BAPTISTA, Bárbara Lupetti, FILPO, Klever Paulo Leal, CLAUDINO, Gabriela da Silva. O 
benefício da gratuidade de justiça: direito ou privilégio?. n° 21. Revista Juris Poiesis. ano 19, set/dez, 
2016, p. 21. Disponível em: 
<http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/viewFile/2974/1346>. Acesso em: 24 maio 
2017. 76 Idem, p. 21. 
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comprovar a sua legitimidade ativa para o feito, demonstrando a existência 
de relação jurídica tributária, sem que seja necessária a juntada de todos os 
comprovantes de pagamento relativos ao tributo de que se pretende a 
restituição. 
(TJ-MG - AC: 10016130112986001 MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de 
Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 03/04/2014)(Grifo nosso)77  

No mesmo sentido, o Tribunal do Estado de Santa Catarina: 
  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM. 
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 
COMPROVANTE DE RENDA DE VALOR SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE 
PROVAS DE DESPESAS. EXTRATO DE CONTA CORRENTE COM 
SALDO NEGATIVO QUE NÃO FAZ PRESUMIR AUSÊNCIA DE 
RECURSOS PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. 
NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO DA 
ORIGEM MANTIDA. A pretensão da parte em ser amparada pela Justiça 
Gratuita impõe-lhe o dever de comprovar cabalmente sua situação de 
hipossuficiência, a fim de justificar a concessão desta benesse. Se não 
produz tal prova, ao revés, acosta documentos que demonstram que possui 
renda de significativa monta, mas sem despesas, seu pleito deve ser 
indeferido. RECURSO IMPROVIDO. 
(TJ-SC - AG: 20130160399 SC 2013.016039-9 (Acórdão), Relator: 
Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 
Direito Comercial Julgado)78   

E ainda, o Tribunal do Estado de São Paulo: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO 
DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. CONSIGNAÇÃO – INSURGÊNCIA 
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU 
A JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA OU 
COMPROVANTES DE RENDIMENTOS QUE ATESTE A 
HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E 
INSURGÊNCIA CONTRA TAL DECISÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO. 
Agravo de Instrumento improvido. 
(TJ-SP - AI: 21743735420158260000 SP 2174373-54.2015.8.26.0000, 
Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 17/09/2015, 36ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2015)79   

                                                           77Disponível em: <https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121131291/apelacao-civel-ac-
10016130112986001-mg>. Acesso em: 25 maio 2017. 78 Disponível em: <https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24072625/agravo-de-instrumento-ag-
20130160399-sc-2013016039-9-acordao-tjsc>. Acesso em: 24 maio 2017. 79Disponível em: < https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/234211720/agravo-de-instrumento-ai-
21743735420158260000-sp-2174373-5420158260000>. Acesso em: 25 maio 2017. 
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Faz-se necessário ponderarmos que por um lado as atitudes dos 
magistrados em determinar de forma rigorosa a comprovação da hipossuficiência, 
através da apresentação de documentos, estão evitando que pessoas que não 
sejam realmente hipossuficientes econômicos gozem de tal benefício. Vale lembrar,  
que tal benefício onera o Estado, e que foi criado exclusivamente para aqueles que 
não possuem condições financeiras de custear as custas do processo, a fim de se 
ter acesso ao judiciário, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.  

Sendo assim, o judiciário deve sim se atentar para as solicitações 
abusivas que são feitas por pessoas que não são impossibilitadas de custear um 
processo, no entanto, analisando-as caso a caso. Paulo Schonblum cita duas 
decisões com entendimentos distintos quanto a impugnação do benefício. Vejamos: 
 

Sobre o assunto, duas decisões antagônicas: “Apelação cível. Impugnação 
à gratuidade de justiça. (...) Inexistência de qualquer prova de que a 
apelada não se enquadre na definição de hipossuficiente da Lei 1.060/50. 
Deferimento do benefício em discussão. Para análise do benefício, basta 
analisar o patrimônio em abstrato da parte, mas sim sua real possibilidade 
de arcar com as despesas processuais, sem que isto represente qualquer 
privação para si ou para sua família. Se a parte contrária impugna a 
concessão da gratuidade, deve trazer prova de suas alegações, não 
bastando afirmar que a parte proprietária de imóvel de luxo, até porque 
foram apresentadas declarações de isento à SRF. Além do mais, se parte 
beneficiada vier a adquirir melhor situação financeira, o art. 12 da Lei 
1060/50 permite a cobrança dos ônus da sucumbência. Sentença que 
merece ser integralmente mantida. Recurso não provido.” (TJRJ – 12ª 
Câm., Apel. 2006.001.50267, Rel. Des. Nanci Mahfuz, j. 27.03.2007); “AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE 
JUSTIÇA - PROCEDÊNCIA  (...)O artigo 4° da Lei n.° 1.060/50 estabelece 
uma presunção relativa de veracidade da afirmação, feita pelo requerente 
do benefício de gratuidade de justiça, de que não tem condições de pagar 
as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do 
sustento próprio ou de sua família. Hipótese em que, além de a agravante, 
na procuração, se qualificar como atriz, a decisão impugnada assinalou que 
os documentos acostados aos autos comprovam que ela mora em 
apartamento de luxo na Barra da Tijuca e sua condição financeira lhe 
permite o pagamento de contas de telefone na faixa de R$ 400,00. Recurso 
conhecido, mas improvido.” (TJRJ – 18ª Câm., Agr. 2005.002.10843, Rel. 
Des. Cássia Medeiros, j. 19.07.2005)80  

Já ponderamos que existem entendimentos distintos quanto ao assunto. 
Destarte, assim como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já 
                                                           80Schonblum, Paulo Maximilian W. M. Justiça Gratuita abre “porta da esperança”. Consultor Jurídico, 
2010. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-set-04/justica-gratuita-abre-porta-esperanca-
judiciario>. Acesso em: 20 maio 2017.  
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colacionada anteriormente, na primeira decisão supra a desembargadora entende 
que não basta a parte que impugnou o benefício alegar que a requerente do 
benefício é proprietária de um apartamento de luxo, uma vez que a parte requerente 
apresentou declaração de ser isento de imposto de renda, portanto, na sua visão, se 
enquadraria como hipossuficiente; e já na segunda decisão citada, do mesmo 
Tribunal, o benefício é indeferido pela Desembargadora que alega que a requerente 
além ser atriz, mora em apartamento de luxo e paga conta de luz na faixa de R$ 
400,00. 

Contudo, cabe ressaltar que é a própria parte que faz a sua declaração de 
imposto de renda, podendo, assim, de forma mentirosa fazer sua declaração de 
isenta e posteriormente realizar uma retificação, mas no processo junta a declaração 
de isenta, ou seja, apenas a declaração de imposto de renda, não comprova que a 
parte é hipossuficiente, pois é facilmente burlada.  

Desta forma, se faz razoável que os magistrados determinem sempre a 
juntada de documentos pertinentes à comprovação de falta de recursos, bem como 
estar atento a outras questões como o tipo de objeto da ação, entre outras coisas, 
que podem demonstrar certa má-fé do requerente do benefício.  

Nesses termos, o mestre Paulo Maximilian W. M. Schonblum desabafa o 
seguinte: 
        

Ante a ausência de rigor na concessão do benefício, fica o mesmo 
desvirtuado, criando situação que, a despeito de beneficiar alguns espertalhões, causa prejuízo à parte ex adverse (não recebe sucumbência) 
e ao próprio erário público (não há recebimento de custas e taxas), fazendo 
crescer o número de processos inúteis, despertando um sentimento de 
litigiosidade e, numa visão macro — que nunca pode ser descartada — 
gerando prejuízo às empresas acionadas que, como se sabe, repassarão os 
mesmos à coletividade. A gratuidade de justiça é tema relevante e dessa 
forma deve ser tratado, somente devendo ser concedido o benefício aos 
realmente necessitados.81  

 
Vale lembrar, que para ser beneficiário da justiça gratuita não é 

necessária a condição de miserabilidade, portanto, conforme afirma Fredie Didier Jr, 
tanto o sujeito que ganha um boa renda mensal quanto aquele que sobrevive às 
                                                           81Schonblum, Paulo Maximilian W. M. Justiça Gratuita abre “porta da esperança”. Consultor Jurídico, 
2010. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-set-04/justica-gratuita-abre-porta-esperanca-
judiciario>. Acesso em: 20 maio 2017. 
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custas de programas de complementação de renda, pode ser tão merecedor do 
benefício, uma vez que deve ser considerada a impossibilidade momentânea de 
arcar com as custas daquele que possuir uma renda maior. 

O doutrinador acima referido preleciona da seguinte forma: 
 

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco 
se fala em renda familiar ou faturamento máximo. É possível que uma 
pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do 
benefício, e que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens 
imóveis, mas não dispõe de liquidez. 
A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à 
justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que 
comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de 
seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. 82      

Dada a subjetividade, falta de valores e parâmetros previstos na lei, torna-
se complexa a questão, uma vez que abusos podem ocorrer, e decisões injustas 
podem ser tomadas, haja vista que cada Juiz poderá ter os seus próprios 
parâmetros, o que causa uma insegurança jurídica para os jurisdicionados no que 
tange ao entendimento de cada Juiz de quem seria hipossuficiente e 
consequentemente destinatário da justiça gratuita.   

Torna-se necessário trazer a baila o julgado abaixo, onde o 
Desembargador e Relator do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
dispõe que o réu não faz jus ao benefício da justiça gratuita por não se encontrar 
abaixo da linha de pobreza, junto aos 70 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, e 
que o benefício é destinado somente a quem dele realmente necessite, ou seja, um 
miserável, segundo o seu entendimento. Segue:   
  

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0028479-13.2014.8.19.0000 
AGRAVANTE: MARIA ELISA VILLELA DE LEMOS DURAND AGRAVADO: 
CENTRO EDUCACIONAL BRAZ DE SOUZA RELATOR: DES. JUAREZ 
FERNANDES FOLHES Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança. Ré que 
na Reconvenção pleiteia gratuidade de justiça alegando não ter condições 
financeiras de arcar com as custas judiciais e com os honorários 
advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Decisão que 
indeferiu o pedido da ré de gratuidade de justiça, tendo em vista que a 
mesma não comprovou a hipossuficiência de recursos. Ré que não anexou 
nos autos comprovante de rendimento; Declaração de Imposto de Renda 
nem comprovantes de suas despesas. Julgador que ficou impossibilitado de 
verificar se o sustento da ré será ou não prejudicado pelo pagamento das 
despesas processuais. Não há qualquer prova da alegada miserabilidade 

                                                           82 JUNIOR, Fredie Didier; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, op. cit., p. 60. 
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jurídica da ré e de que o pagamento das custas processuais causará 
prejuízo ao seu sustento. A gratuidade deve ser concedida aos realmente 
necessitados, a fim de ser evitada a banalização deste instituto. Súmula 39 
e jurisprudência, ambas deste E. Tribunal, acerca do tema. R. Decisão que 
se mantém. Recurso manifestamente improcedente. Nego provimento ao 
recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento nº 0028479-13.2014.8.19.0000 entre as partes acima 
assinaladas, ACORDAM os Desembargadores da Vigésima Sexta Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade 
de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, 
nos termos do voto do Desembargador Relator, como segue. VOTO Trata-
se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELISA VILLELA DE 
LEMOS DURAND contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de 
Maricá, nos autos da Reconvenção, que indeferiu seu pedido gratuidade de 
justiça. Alega a agravante, em síntese, que não tem condições financeiras 
de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios sem prejuízo do 
sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência 
(índice eletrônico 00098). Requer efeito suspensivo para que seja 
reformada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o breve 
relatório. Passo ao voto. O recurso é tempestivo e estão satisfeitos os 
requisitos de admissibilidade. Deixo de apreciar o pedido de efeito 
suspensivo, haja vista o processo já estar apto para julgamento. Com vista 
à apreciação do presente agravo de instrumento, concedo o benefício da 
gratuidade de justiça somente para o presente recurso. A questão versa 
sobre a concessão da gratuidade de justiça, consistindo a controvérsia 
quanto a fazer jus a Agravante ao benefício pretendido, o que depende da 
análise das suas condições financeiras. Lembro que a gratuidade 
processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o 
benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido apenas àqueles 
que são efetivamente necessitados, na acepção legal. E, sendo exceção, a 
interpretação deve ser necessariamente restritiva. O juízo monocrático 
indeferiu o pedido de gratuidade, tendo em vista que a lei 1060, de 
1950, autoriza o deferimento da gratuidade de justiça mediante simples 
afirmação da necessidade, mas a Carta magna de 1988 mudou o 
conceito e garantiu o benefício a quem a comprovasse. É certo que a 
jurisprudência preocupada em facilitar o acesso ao Judiciário tem 
muitas vezes optado por ignorar a alteração constitucional, mas 
realmente não é possível bastar-se com meras alegações de 
hipossuficiência emanadas de parte que possui um elevado consumo 
de energia elétrica no valor de R$ 265,77 e ainda paga um valor de R$ 
312,00 de mensalidade escolar e que, sobretudo, não comprova que 
terá que se privar de recursos essenciais para poder ter acesso ao 
Poder Judiciário. A presunção de hipossuficiência decorrente da afirmação 
mencionada no caput do artigo 4º da lei nº 1.060/50 não é absoluta, 
podendo ser afastada por circunstâncias concretas, tais como o fato acima 
mencionado, que não infirma tal presunção, cabendo nesses casos a 
produção de prova concreta da hipossuficiência, o que não ocorreu no 
presente caso. Ademais, de acordo com os dados do IBGE, mais de 70 
milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, reclamando a 
urgente adoção de políticas públicas que visem a solucionar esse 
lamentável quadro social. Dentre essas indispensáveis medidas está o 
acesso gratuito ao Poder Judiciário, porém no caso em tela, o réu não 
se enquadra dentro daqueles que podem se beneficiar com a 
imunidade. Neste prumo, com base nos dados acima mencionados faz 
presumir que a parte ré não tem direito ao benefício da gratuidade de 
justiça, razão pela qual indefiro o benefício à assistência judiciária, 
apoiado na Súmula nº 39 do TJRJ, com fulcro na Constituição Federal. 
Pelo exposto, defiro o prazo de 30 dias para o réu comprovar o 
recolhimento das despesas judiciais, sob pena de rejeição da reconvenção¿ 
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(índice eletrônico 00005), ensejando a interposição do presente recurso de 
agravo de instrumento. Assim, diante das circunstâncias dos autos, observo 
que andou bem a decisão singular guerreada, não socorrendo a Agravante 
a interposição do presente recurso. A Constituição Federal assegura a 
assistência judiciária a todos aqueles que comprovarem insuficiência de 
recursos, não fazendo qualquer restrição à natureza da parte que pleiteia 
este benefício (art. 5º, XXLI, CF/88). Analisando a norma inserida no artigo 
5º, LXXIV, da CRFB, temos: ¿O Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso¿. A comprovação 
de hipossuficiência desponta assim como condição do exercício do direito à 
gratuidade, sendo que, como a norma não especifica a forma de 
comprovação, o entendimento dominante inclina-se por aceitar todos os 
meios permitidos, inclusive a mera declaração da parte afirmando a 
impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo do 
sustento próprio ou da família, na forma estabelecida na lei 1060/50. Apesar 
de o Colendo STF ter admitido a presunção da miserabilidade jurídica para 
os que simplesmente declaram tal fato, com suporte na Lei nº. 1.060/50 (RE 
205.746-RS e RE 204.305-PR Rel. Min. MOREIRA ALVES), tal presunção, 
todavia, não é absoluta, gerando mera presunção juris tantum de que não 
pode arcar com as despesas processuais, autorizando o juiz a exigir da 
parte o comprovante de sua condição. A confirmar esse entendimento, cito 
a Súmula nº. 39 do TJRJ, in verbis: "É facultado ao Juiz exigir que a parte 
comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da 
gratuidade de Justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da CF), visto que a afirmação 
de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade" A Carta 
Política de 1988 garante em seu art. 5º, XXXV, o princípio do acesso à 
justiça, que tem como principal corolário conceder a gratuidade de Justiça 
àqueles que não têm condições de arcar com as custas processuais e com 
honorários de advogado. É nesse sentido a manifestação do Superior 
Tribunal de Justiça: REsp 539476 / RS; RECURSO ESPECIAL 
2003/0101083-9 Relator (a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) 
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/10/2006 Data 
da Publicação/Fonte DJ 23.10.2006 p. 348 Ementa PROCESSUAL CIVIL. 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. 
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 
Nos termos dos arts. 2º, parágrafo único, e 4º, § 1º, da Lei 1.060/50, a 
assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde 
que o requerente comprove sua condição de hipossuficiente, bastando-lhe, 
para obtenção do benefício, sua simples afirmação de que não está em 
condições de arcar com as custas do processo e com os honorários 
advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. 2. Tal 
direito, todavia, não é absoluto, uma vez que a declaração de pobreza 
implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo 
magistrado se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 
encontra no estado de miserabilidade declarado. (.) Compulsando-se os 
autos, verifica-se que a Agravante não trouxe qualquer comprovante de 
seus rendimentos; da Declaração do Imposto de Renda e nem de suas 
despesas. Assim, o julgador ficou impossibilitado de verificar se seu 
sustento seria ou não prejudicado pelo pagamento das despesas 
processuais. Nesse diapasão, não há qualquer prova da alegada 
miserabilidade jurídica da Agravante e que o pagamento das custas 
processuais causará prejuízo ao seu sustento. Isto porque, sob a ótica do 
melhor entendimento, a gratuidade de justiça deve ser concedida aos 
realmente necessitados, a fim de ser evitada a banalização deste instituto, 
que tem por verdadeiro objetivo proporcionar o acesso à justiça àqueles que 
comprovadamente não possuam condições de arcar com as despesas 
processuais. Desta feita, em não havendo inequívoca comprovação de que 
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de fato a parte não possui condições de arcar com as custas do processo, 
hipótese do presente caso, não há que se deferir o benefício. Assim, correto 
o indeferimento do pedido de gratuidade, sob pena de aviltar-se o próprio 
instituto da assistência judiciária, já que a Agravante não comprovou sua 
hipossuficiência. Nesse sentido decisões desta Corte, a exemplo das 
seguintes ementas: 0027556-55.2012.8.19.0000 AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 1ª Ementa - DES. EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO  
Julgamento 04/06/2012 DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL Agravo de 
Instrumento. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Presunção 
relativa que faculta a exigência pelo juízo de comprovação da 
hipossuficiência alegada. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da CF. Verbete n.º 
39 da Súmula deste Tribunal de Justiça. Pedido indeferido pelo Juízo a quo 
por não ter a autora apresentado declarações de imposto de renda. 
Inexistência de provas consistentes sobre os ganhos e bens do agravante 
que enseja dúvida sobre a alegada miserabilidade e obstaculiza o 
deferimento da ajuda do Estado. Benefício custeado por toda a sociedade 
que somente deve ser deferido a quem de fato comprova ser carecedor. 
Indeferimento que se mantém. Recurso manifestamente improcedente a 
que se nega seguimento, na forma do artigo 557 do CPC. 0007230-
74.2012.8.19.000 AGRAVO DE INSTRUMENTO 1ª Ementa  DES. CLEBER 
GHELFENSTEIN Julgamento 08/02/2012 DÉCIMA QUARTA CÂMARA 
CÍVEL - PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM 
PAGAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA, ORA AGRAVANTE, E 
DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. 
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
O juízo processante indeferiu a gratuidade requerida em virtude da não 
comprovação da hipossuficiência da agravante. Com efeito, os documentos 
que instruem o recurso não induzem, de plano, à conclusão de que a 
agravante é desprovida de recursos financeiros capazes de suportar as 
despesas do processo sem que haja inevitável prejuízo do seu sustento e 
de sua família. Agravante pretende a revisão de contrato de financiamento 
celebrado com o objetivo de aquisição de automóvel de razoável valor de 
mercado. Entendimento deste E. Tribunal acerca do tema. Recurso 
manifestamente improcedente. Aplicação do artigo 557, caput, do CPC, c/c 
artigo 31, VIII, do Regimento Interno deste E. Tribunal. 0001385-
61.2012.8.19.0000- AGRAVO DE INSTRUMENTO 1ª Ementa - DES. 
WAGNER CINELLI - Julgamento: 13/01/2012 - SEXTA CÂMARA CIVEL - 
Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Contrato 
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Indeferimento do 
pedido de gratuidade de justiça. Inexistência de prova da alegada situação 
de miserabilidade jurídica. Recurso a que se nega seguimento, na forma do 
art. 557, caput, do CPC. Nessa ordem de ideias vê-se, claramente, que a 
requerente do benefício de gratuidade não se enquadra na noção prevista 
no disposto no art. 2º, parágrafo único da lei n º 1060 de 1950, não sendo 
pessoa destituída de poder econômico, nada justificando a concessão do 
benefício da gratuidade e a necessidade de litigar sob o manto da 
assistência judiciária gratuita, ressaltando que tal benefício deve ser conferido a quem dele realmente necessite, pois não se trata de caridade 
do Estado. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso, mantendo-se a decisão atacada. Rio de Janeiro, de de 2014. DES. 
JUAREZ FERNANDES FOLHES Relator 
(TJ-RJ - AI: 00284791320148190000 RJ 0028479-13.2014.8.19.0000, 
Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 
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15/01/2015, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 
Publicação: 21/01/2015 00:00)83    

Outrossim, torna-se necessário reafirmar que a concessão do benefício 
deve ser analisada caso a caso, haja vista que existem situações que o requerente 
embora tenha uma renda que para o Juiz não se enquadraria como insuficiente de 
recursos, possuem um gasto elevado com situações de extrema necessidade, como 
medicamentos, tratamentos, e outras situações, impossibilitando que o mesmo 
possa realizar o custeio das custas processuais sem comprometer o valor destinado 
a esses gastos necessários. 

A fim de corroborar com a explanação, segue abaixo jurisprudência do 
Tribunal Regional Federal:  
 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPC/2015. 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEVADOS GASTOS MENSAIS. IMPACTO 
ECONÔMICO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS 
JUDICIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. A decisão negou a 
gratuidade de justiça para militar da reserva que pleiteia sua reforma, com 
proventos calculados com base no soldo de grau hierárquico superior, nos 
termos dos arts. 108, V, e 110, § 1º, da Lei nº 6.880/80. 2. Embora baste a 
alegação de insuficiência de recursos, à luz dos §§ 2º e 3º, do art. 99 do 
CPC/2015, pode-se afastar tal presunção relativa e indeferir a pretensão 
com fundados motivos, assegurando a prévia oitiva da requerente, inclusive 
quando deixar de comprovar, no agravo, as despesas pessoais e/ou 
familiares que legitimam seu enquadramento na classe dos 
hipossuficientes. 3. O agravante comprovou, na esfera recursal, a 
impossibilidade de arcar com as despesas e custas judiciais na Justiça 
Federal, R$ 1.915,38, equivalente a mais da metade de sua renda líquida 
mensal, diante dos vários empréstimos contraídos, dos relevantes gastos 
familiares, e da grave doença que lhe acomete (Neoplasia maligna), 
restando à UNIÃO, se for o caso, impugnar a gratuidade, na forma do art. 
100 do CPC/2015. 4. Agravo de instrumento provido. 
(TRF-2 - AG: 00062388120164020000 RJ 0006238-81.2016.4.02.0000, 
Relator: NIZETE LOBATO CARMO, Data de Julgamento: 19/09/2016, 6ª 
TURMA ESPECIALIZADA)84      

Vejamos decisão do Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE 
JUDICIÁRIA POSTULADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. 
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. A concessão do benefício é 
possibilitada às pessoas físicas que comprovem se encontrar em 

                                                           83Disponível em: <https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/162209636/agravo-de-instrumento-ai-
284791320148190000-rj-0028479-1320148190000>. Acesso em: 25 maio 2017.  84 Disponível em: <https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/387129196/agravo-de-instrumento-ag-
62388120164020000-rj-0006238-8120164020000>. Acesso em: 23 maio 2017. 
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dificuldades financeiras, nos termos da lei 1.060/50. No presente caso, a 
prova documental produzida pelos próprios impugnantes nos autos 
demonstrou que, apesar de o valor percebido pelo agravante estar 
pouco acima dos cinco salários mínimos, há comprovação de que o 
requerente possui elevados gastos mensais com medicamentos, o que 
autoriza a concessão da gratuidade postulada. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de 
Instrumento Nº 70064837610, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 20/05/2015). 
(TJ-RS - AI: 70064837610 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de 
Julgamento: 20/05/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 22/05/2015)85(Grifo nosso).  

Vide abaixo o que Humberto Theodoro Júnior preleciona quanto ao 
indeferimento do benefício. 
 

Pleiteada a assistência gratuita, o juiz somente poderá indeferi-la se houver 
nos autos elementos que evidenciem a falta do preenchimento dos 
pressupostos legais pelo requerente. Entretanto, antes de indeferir o pedido, 
deverá permitir o contraditório, determinando à parte a comprovação de sua 
necessidade (art. 99, § 2º).221 O incidente em questão não pode ser 
suscitado sem que o juiz se apoie em algum elemento do processo que 
ponha em dúvida o cabimento do benefício pleiteado. Será com fundamento 
em tal dado objetivo que o juiz abrirá oportunidade para a parte esclarecer 
sua real situação econômica.86  

Destarte, ainda que seja concluída pelo Juiz a ausência de elementos que 
constituam que o requerente é hipossuficiente financeiro, deverá o Juiz dar espaço 
para o requerente demonstrá-la, a fim de convencer o magistrado. Portanto, não 
poderá ser indeferido o benefício de forma imediata, permitindo a parte o 
contraditório.  

Portanto, concluímos que cada magistrado tem discricionariedade e 
subjetividade, conforme já falado anteriormente, para escolher o caminho a seguir 
segundo sua livre convicção, aplicando com maior rigor a presunção do §3º do art. 
99, ou determinando a comprovação da hipossuficiência por parte do requerente, 
conforme determina a Constituição Federal de 1988 e entendimentos dos Tribunais.  

Não há, portanto, entendimento uniformizado quanto a concessão do 
benefício, onde cada magistrado formula os seus critérios e consequentemente cria 
obstáculo ao cidadão para acessar o Judiciário, caso ele não consiga convencer o 
Juiz através dos comprovantes apresentados. 
                                                           85Disponível em: <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/190564373/agravo-de-instrumento-ai-
70064837610-rs>. Acesso em: 23 maio 2017. 86 JÚNIOR, Humberto Theodoro, op. cit., p. 333. 
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3.3 Modulação da Justiça Gratuita 
 

O Código de Processo de Processo Civil, promulgado em 2015 além de 
outras novidades trouxe a modulação do benefício da justiça gratuita, que seria a 
possibilidade da justiça gratuita parcial. Ela pode se dar através de duas formas, a 
primeira está prevista no art. 98, § 5º do CPC/15 que seria a possibilidade da 
concessão do benefício de gratuidade a apenas alguns atos do processo ou uma 
redução/desconto das despesas a serem adiantadas, e a segunda está estabelecida 
no § 6º do artigo supra, que predispõe a possibilidade do parcelamento das 
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo.  

No entanto, o legislador também não estabeleceu parâmetros a serem 
utilizados pelos Juízes, nesses casos, no que tange ao percentual ou quantidade de 
parcelas, sendo utilizados os critérios estabelecidos por cada magistrado, até que se 
firme algum entendimento pela jurisprudência, o que pode levar algum tempo, 
ficando os jurisdicionados mais uma vez a mercê da subjetividade do Juiz da sua 
causa. 

Segundo Didier essa possiblidade expressa já estava mais do que na 
hora de ser disciplinada: 

 
Já defendíamos essa possibilidade desde a primeira edição deste livro, 
publicada em 2004. Independentemente de haver texto expresso de lei, o 
magistrado está autorizado - sempre esteve - a agir dessa forma, afinal de 
contas se ele pode dispensar integralmente o adiantamento das despesas, 
e pode fazê-lo quanto a todos os atos do processo, motivo não há para que 
não se admita a modulação do benefício: quem pode mais pode menos. 
A possibilidade de modulação do benefício não é, pois, uma novidade no 
sistema; novidade é o fato de, agora, isso estar previsto expressamente. 
A modulação é algo positivo para todo mundo. A análise do requerimento 
do benefício deixa de ser feita com base no tudo ou nada, oito ou 
oitenta. Com isso, muitos pedidos que outrora eram feitos e rejeitados, 
sob o fundamento de que o requerente não era tão pobre assim, 
poderão agora ser reavaliados.87(Grifo nosso)   

Agora, muitos requerimentos que seriam indeferidos, poderão ser 
recebidos de forma parcial, possibilitando assim o acesso à justiça por aquele que 
demonstre possuir pelo menos condições de antecipar parte do valor das custas, ou 
condições de parcelar. Não há mais aquele extremo da pessoa beneficiária ter que 
                                                           87JUNIOR, Fredie Didier; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, op. cit., p. 53-54. 
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ser obrigatoriamente pobre. Nessas situações, o pensamento do tudo ou nada causa 
fatalmente prejuízos a alguém, segundo a doutrina.88 

Importante ressaltar, que se for requerido pela parte o benefício da 
gratuidade integral, mas o Juiz através de circunstâncias dos autos, ou elementos 
que sejam suficientes para afastar a presunção da alegada hipossuficiência,  
entender que a parte não é totalmente incapaz de arcar com algum pagamento de 
despesas processuais, e após dar oportunidade ao requerente de provar a sua 
condição, poderá o magistrado deferir o benefício parcialmente, na forma dos 
parágrafos 5º e 6º do artigo 98 do CPC. Todavia, não poderá o magistrado num 
pedido de gratuidade parcial deferir o benefício de forma integral. 
 

3.4 A intenção do Código de Processo Civil vigente em coibir os abusos 
dos requerentes do benefício da Justiça Gratuita 
 

Uma questão que não poderia deixar de abordar, tendo em vista a 
problemática explicada anteriormente, trata-se quanto à intenção expressa do 
Código de Processo Civil vigente em coibir os abusos e responsabilizar o 
beneficiário de má-fé. Podemos vislumbrar isso através de alguns dispositivos do 
atual código. 

Uma delas já abordamos, que trata-se do art. 99, §2º do Código de 
processo civil, onde preleciona expressamente a possibilidade do Juiz indeferir o 
pedido de justiça gratuita, após a oportunidade da parte de comprovar sua 
hipossuficiência financeira, não sendo obrigado o Juiz a se contentar com a 
simples apresentação da declaração de hipossuficiência. 

No mesmo sentido, o código de processo civil promulgado em 2015 em 
seu § 3º do art. 98, preleciona da seguinte forma: 

 
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.89 

                                                           88JUNIOR, Fredie Didier; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, op. cit., p. 54.  89BRASIL. Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm >. Acesso em: 23 abr. 2017. 
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Importante destacar, que o dispositivo acima citado trata-se da 
suspensão de efetividade de exigibilidade. Assim, se o detentor da gratuidade 
perder a condição de hipossuficiência, poderá o credor do crédito, a título de 
sucumbência do beneficiário, ir ao Poder Judiciário buscar a execução desses 
valores devidos. 

Fredie Didier Jr. dispõe que: 
 

É necessária que essa demonstração seja feita dentro de cinco anos 
contados da data do transito em julgado da decisão que certificou o direito 
as verbas da sucumbência. Esse prazo não é prescricional. O juiz deve 
condenar o beneficiário vencido ao pagamento de despesas e honorários, 
fixando-os normalmente. A obrigação que aí é certificada sujeita-se a uma 
condição e a um termo que decorrem da lei: sua exigibilidade fica 
automaticamente suspensa até que sobrevenha a demonstração da 
mudança de cenário financeiro (condição suspensiva); se isso não ocorrer 
em cinco anos, a obrigação se extingue (termo resolutivo).90  

Ademais, no § 4º do art. 98 do código supra, o legislador determina que 
“a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as 
multas processuais que lhe sejam impostas.”91 O benefício da gratuidade de justiça 
não abrange as multas processuais que eventualmente sejam impostas ao 
beneficiário.  

Assim assinala Didier quanto à existência de dois tipos de multa 
processual, quais sejam: 
 

Há dois tipos de multa processual: (i) aquela que incide em caso de 
cometimento de ilícito processual (exemplos: art. 77, §2°, art. 81, art. 234, §§2° e 4°, art. 258, art. 334, §8°, art. 774, p. único, CPC); e (ii) aquela fixada 
pelo juiz ou pela lei processual com o objetivo de compelir o sujeito a 
cumprir um dever (exemplos: art. 523, §1º, art. 536, §1 °, art. 806, §1 °, art. 
814, art. 895, §4°, art. 916, §5°, II, CPC).92    

Portanto, o fato de ser beneficiário não afasta o dever do mesmo de arcar 
com uma multa processual. Tal dispositivo, determina que as multas serão pagas ao 
final do processo. 
                                                           90 JUNIOR, Fredie Didier; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, op. cit., p. 100 91 BRASIL. Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015. Brasília. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm >. Acesso em: 23 abr. 2017. 92 JUNIOR, Fredie Didier; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, op. cit., p. 51 
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E como último exemplo, e um dos mais importantes, da inibição de 
abusos pelo Novo e atual Código de Processo Civil, temos a condenação por má-fé 
daquele beneficiário que requereu o benefício de forma indevida, ou porque deixou 
de ser hipossuficiente e não informou ao Juízo da causa, devendo assim pagar a 
título de multa, até 10 (dez) vezes o montante de tudo que deixou de adiantar após o 
momento que deixou de ser hipossuficiente, valor este que será revertido em 
benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrito em dívida 
ativa, conforme inteligência do parágrafo único do art. 100 do código de processo 
civil.  

Igualmente, merece ser trazido à baila o entendimento do ilustre Didier Jr 
sobre o dispositivo: 
      

Trata-se de sanção específica a ser imposta aquele que agiu de má-fé para 
obter 0 benefício da gratuidade. Quer isso dizer que esta multa substitui, no 
caso específico, aquela do art. 81 do CPC e com ela não se cumula.  
Outra peculiaridade é que o valor da multa aqui é direcionado para o ente 
publico (Estado, Distrito Federal ou União), verdadeiro prejudicado com a 
conduta desleal do sujeito beneficiário. Nada impede, porém, que, 
amoldando-se a conduta do beneficiário a uma daquelas tipificadas no art. 
80, e tendo havido prejuízo efetivo (demonstrado) para a parte contraria, o 
julgador cumule a multa do art. 100, p.único, dirigida ao ente publico, com a 
indenização de que fala o art. 81 do CPC, dirigida à contraparte. 
O valor da multa deve ser fixado levando-se em consideração a gravidade 
da conduta, a repercussão e a reiteração do ilícito. Todos esses fatores 
devem ser aferidos no momenta da analise da impugnação apresentada 
pela parte adversária ou da oportunização do contraditório, caso a 
revogação se dê de oficio. 
Somente se admitirá a condenação no valor máximo quando a conduta do 
beneficiário tiver sido comprovadamente dolosa. Por outro lado, a multa 
deverá ser relevada quando a circunstancia em que se fundou o beneficiário 
para fazer o seu requerimento era passível de dúvida- como, por exemplo, 
quando o requerente possui patrimônio imobiliário, mas não dispõe de 
recursos financeiros livres. 
A análise casuística é importante para que se evitem os excessos 
cometidos por magistrados avessos à interpretação ampliativa das 
hipóteses de concessão do benefício da gratuidade. 
Mesmo nesses casos, em que o requerimento do benefício se fundou em 
dúvida plausível da parte, a não imposição da multa não impede o juiz de 
exigir o pagamento imediato de tudo o que a parte beneficiada deixou de 
adiantar durante o curso do processo. A sanção pode ser relevada, mas 
jamais se poderá admitir um enriquecimento sem causa por parte do 
beneficiário infrator.93     

Segue Jurisprudência do TJSP sobre a condenação imposta pelo Juízo 
de 1º grau: 
                                                           93JUNIOR, Fredie Didier; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, op. cit., p. 96-97. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JUSTIÇA 
GRATUITA - COMPROVAÇÃO EXPRESSA NO ART. 5º, LXXIV DA C.F. – 
DADOS DEMONSTRAM QUE NÃO ESTÁ CONFIGURADO O PERFIL DA 
ALEGADA INCAPACIDADE – CONDENAÇÃO À MULTA DO PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ARTIGO 100 DO CPC – AFASTADA POR AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 
(TJ-SP - AI: 22268372120168260000 SP 2226837-21.2016.8.26.0000, 
Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 24/04/2017, 33ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2017)94      

No processo acima citado o tribunal deu provimento parcial ao agravo 
afastando a condenação à multa prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC. 

Vejamos o entendimento do TJMG: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - BENEFÍCIOS DA 
JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - 
POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA ALTERAÇÃO 
CAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - ART. 8º DA LEI 
Nº.1.060/50 - MULTA PELA REVOGAÇÃO E MÁ-FÉ - MINORAÇÃO. 1. 
Conforme entendimento dominante do STJ e deste Tribunal, os benefícios 
da justiça gratuita pode ser concedido a parte que comprovar sua 
hipossuficiência financeira em arcar com as custas processuais, sem 
prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. 2. Diante da presunção 
relativa da hipossuficiência financeira contida na declaração de pobreza, é 
certo que o juiz poderá, inclusive de ofício revogar os benefícios da justiça 
gratuita anteriormente deferido, nos termos do art. 8º da Lei nº.1.060/50, 
desde que ocorra circunstâncias que comprove a inexistência ou 
desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão do benefício. 3. 
Intimada a parte interessada e esta se quedando inerte quanto a 
determinação da juntada de seu imposto de renda para comprovar que não 
possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 
sustento próprio e de sua família, necessária a manutenção da revogação 
do benefício da justiça gratuita. 4. Nos termos do art. 80, V, c/c art. 100, 
parágrafo único, ambos do CPC/15, diante da conduta temerária, 
consciente de falta de razão do autor, deve ser aplicada a multa pela 
revogação dos benefícios da justiça gratuita e má-fé do requerente. 
Contudo, esta deve ser aplicada observando os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e 
parcialmente provido. 
(TJ-MG - AI: 10024110176211002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data 
de Julgamento: 07/11/0016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 10/11/2016).95  

Já no julgamento acima, foi dado parcial provimento ao recurso, apenas 
para minorar o valor da multa aplicada conforme o disposto no art. 100, parágrafo 
                                                           94Disponível: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/455640395/agravo-de-instrumento-ai-
22268372120168260000-sp-2226837-2120168260000/inteiro-teor-455640414?ref=juris-tabs#>. 
Acesso em: 01 jun. 2017. 95Disponível em: < https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/404213706/agravo-de-instrumento-cv-
ai-10024110176211002-mg/inteiro-teor-404213757?ref=juris-tabs#>. Acesso: 02 jun. 2017. 
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único do CPC, para o quíntuplo das custas processuais, mantendo os demais 
termos da decisão agravada. 

E por fim, cumpre trazer uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, onde foi confirmada a decisão de 1º grau que aplicou a multa de um quíntuplo 
do montante das custas iniciais, tendo em vista que o requerente é titular de 
participação societária em pelo menos sete empresas, o que para os magistrados 
não configuraria a alegada hipossuficiência financeira: 
 

JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que deferiu impugnação à benesse para 
revogá-la, bem como para aplicar ao autor impugnado multa por má-fé, em 
valor correspondente ao quíntuplo do montante das custas inicias que 
deixou o então beneficiado de adiantar – Inconformismo do autor 
impugnado – Não acolhimento - Benefício que pode ser concedido mediante 
simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de 
pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo 
próprio ou de sua família – Art. 99, § 3º, do CPC/2015 – Possibilidade de 
indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6º) – 
Elementos constantes dos autos que não confirmam a alegada condição de 
hipossuficiência econômica – Recorrente titular de participação 
societária em pelo menos sete empresas, além de ser proprietário de 
imóvel de elevado valor venal, informações tais simplesmente omitidas 
à época do requerimento da benesse - Inexistência de dados relativos 
aos rendimentos advindos do desempenho de atividade empresarial – 
Revogação do benefício acertada – Má-fé configurada – Correta a 
aplicação da multa – Art. 100, parágrafo único, do CPC – Decisão 
interlocutória mantida – Recurso não provido 
(TJ-SP - AI: 22097712820168260000 SP 2209771-28.2016.8.26.0000, 
Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 17/02/2017, 1ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2017)96(Grifo nosso)  

Como se observa, as novidades trazidas pelo CPC/15 no que tangencia a 
justiça gratuita buscam assegurar que, de fato, somente as pessoas realmente 
necessitadas tenham o acesso à justiça gratuita, coibindo abusos.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           96Disponível em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/432008305/agravo-de-instrumento-ai-
22097712820168260000-sp-2209771-2820168260000. Acesso em: 02 jun 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como vimos no decorrer do presente trabalho, o acesso à justiça vem 

sofrendo evoluções ao longo do tempo, e tomando uma maior visibilidade e atenção 
por parte dos estudiosos. Antigamente a questão financeira para se acessar ao 
Judiciário não era preocupação do Estado. A justiça só poderia ser alcançada por 
quem pudesse arcar com os custos, os demais tinham apenas a igualdade formal e 
não material, não tinha a efetiva justiça. Os direitos dos homens atravessaram 
gerações, devido as mudanças da sociedade e aos carecimentos de cada época, 
estando, assim, em constante transformação e evolução. 

Com as modificações da sociedade passou-se a dar mais importância aos 
direitos sociais e viu-se que era necessária a atuação do Estado para que fossem 
assegurados os direitos sociais coletivos e individuais e um consequente efetivo 
acesso à justiça. Nesse sentido, verificamos que a Constituição Federal de 1988, no 
seu art. 5º, inciso XXXV, já com reflexo da sociedade moderna, previu como garantia 
fundamental à todos, a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário, cabendo ao 
Estado possibilitar esse acesso de forma efetiva e à todos sem distinção.  

No entanto, existem diversos entraves ao acesso à justiça, conforme 
abordado no trabalho, e o objeto de estudo no mesmo foi quanto ao obstáculo 
econômico que são os autos custos para se manter um processo. Percebeu-se que 
a classe mais carente, de fato, tem uma maior dificuldade em ter um efetivo acesso 
à justiça, se comparada a aqueles que possuem maior recurso financeiro e um maior 
nível de escolaridade. 

O benefício da Justiça Gratuita foi implantado pelo Estado a fim de que se 
possibilitasse o acesso à justiça por aqueles que não possuíssem recursos 
financeiros para arcar com as custas no processo. A Constituição Federal de 1988 
estabeleceu que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita, apenas 
com a comprovação da insuficiência de recursos. Nessa senda, importante se faz 
ressaltar o dissenso existente, uma vez que a CRFB/88 estabeleceu a necessidade 
de comprovação da alegada hipossuficiência, mas na lei específica de nº 1.060 
promulgada em 1950 já havia sido estabelecido que a hipossuficiência seria 
comprovada através de mera declaração do requerente, o que fez com que 
houvessem diversos entendimentos após a promulgação da Constituição atual, onde 
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uns magistrados se contentavam apenas com a referida declaração e outros que 
determinavam a comprovação da insuficiência de recursos, se sustentando que 
existe amparo constitucional para que o Juiz investigue a condição financeira do 
requerente.  

Com o advento do CPC/15 foi dado tratamento especial ao benefício da 
Justiça Gratuita, que manteve a presunção de veracidade da alegação de 
insuficiência de recursos, embora, tenha sido constatado na pesquisa, através da 
doutrina e jurisprudência, que essa presunção é relativa, bem como que o novo 
código também foi ausente no que tange aos critérios e parâmetros a serem 
utilizados pelos magistrados para fins de concessão do benefício.  

Nessa esteira, observou-se que o benefício acaba sendo concedido 
conforme o entendimento de cada Juiz, sendo muitas vezes indeferido de forma 
injusta, uma vez que existem magistrados, conforme citado no trabalho, que 
entendem que o benefício deve ser concedido apenas para pessoas consideradas 
miseráveis, aqueles que estão abaixo da linha de pobreza.  

Percebeu-se através da pesquisa, que essa subjetividade na concessão 
pode prejudicar muitos requerentes que não conseguem comprovar a falta de 
recursos conforme o entendimento do Juiz e ficam contando com a “sorte” para que 
consigam o deferimento do benefício. Por outro lado, vale lembrar que o CPC/15 
procurou coibir abusos de requerentes do benefício. 

Conclui-se, que apesar da importância do tema e dos dissensos relatados 
quanto à problemática da necessidade ou não de comprovação da insuficiência de 
recursos e a ausência de parâmetros para concessão, a doutrina pouco tem se 
dedicado ao tema, e essa subjetividade “autorizada” pela norma constitucional, 
causa enorme insegurança jurídica.   
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