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RESUMO 

 

A presente monografia tem por escopo analisar a possibilidade da condenação do beneficiário 

da justiça gratuita em custas processuais e honorários advocatícios no âmbito do processo 

civil brasileiro. Para tanto, buscamos expor o panorama histórico do princípio do acesso à 

justiça, desde seu surgimento até seu atual estágio de evolução, aduzindo suas características 

mais relevantes e seu papel dentro do sistema tributário pátrio. Empós tais considerações, nos 

concentramos em diferenciar os conceitos de assistência judiciária, assistência jurídica e 

justiça gratuita, para logo após discorrer mais detalhadamente sobre a assistência judiciária, 

inicialmente tecendo comentários sobre o desenvolvimento de seu conceito na doutrina 

estrangeira, para, por derradeiro, delinear a trajetória do postulado na história constitucional 

brasileira e sua relação com os demais mandamentos da Carta Magna. Analisando os custos 

do processo civil brasileiro e os aspectos gerais da concessão do benefício da gratuidade 

judicial, torna-se possível então atingirmos o ponto fulcral do trabalho, qual seja, demonstrar 

a necessidade do magistrado condenar o beneficiário da justiça gratuita nas obrigações 

sucumbenciais, nunca isentado-o, eximindo-o ou dispensando-o de pagar as custas e 

honorários de advogado da parte, mas sim suspendendo o pagamento, no prazo estabelecido 

em lei, até a mudança na situação de miserabilidade que motivou o deferimento do benefício.  

Palavras-chave: (1) Direito Processual Civil. (2) Beneficiário da justiça gratuita. (3) 
Assistência judiciária. (4) Assistência jurídica. (5) Justiça Gratuita. (6) Custas processuais. (7) 
Honorários advocatícios. (8) Condenação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present monograph has for target to analyze the possibility of the conviction of the 

beneficiary of gratuitous justice in pertaining to legal profession court fees and honorary in 

the scope of the Brazilian civil action. For in such a way, we search to display the historical 

panorama of the beginning of the access to justice, since its sprouting until its current period 

of training of evolution, alleging its more excellent characteristics and its paper inside of the 

system native tributary. After such considerations, we concentrate in them in differentiating 

the concepts of judiciary assistance, legal assistance and gratuitous justice, soon after to 

discourse more at great length on the judiciary assistance, initially weaveeing commentaries 

on the development of its concept in the foreign doctrine, for, for last, to delineate the 

trajectory of the postulate in Brazilian constitutional history and its relation with the too much 

orders of the Great Letter. Analyzing the costs of the Brazilian civil action and the general 

aspects of the concession of the benefit of the judicial gratuitousness, one becomes possible 

then to reach the fulcral point of the work, which is, to demonstrate the necessity of the 

magistrate to condemn the beneficiary of gratuitous justice in the sucumbenciais obligations, 

never releasing, exempting  or excusing him to pay the lawyer's fees costs and of the part, but 

yes suspending the payment, in the stated period established in law, until the change in the 

poverty situation that it motivated the granting of the benefit. 

Keywords: (1) Civil Action Law. (2) Beneficiary. (3) Legal Assistance. (4) Judiciary 
Assistance. (5) Gratuitous Assistance. (6) Court Fees. (7) Honoraries. (8) Conviction 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia tem por objetivo fazer uma análise geral do instituto da 

assistência judiciária no Brasil, abordando de forma mais específica a questão da condenação 

do beneficiário da gratuidade judiciária. O mencionado instituto se desenvolveu adjacente ao 

direito pátrio. Sua importância atravessou os séculos sendo garantida nas mais diversas cartas 

constitucionais, fossem em tempos de ditadura, ou não, e, no século XXI, seu estudo vem 

acompanhado de aspectos valiosos, que jamais poderão ser dispensados. 

 

Pela experiência adquirida como estagiário do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará, aonde tive a oportunidade de auxiliar magistrados na elaboração de decisões nas quais 

tive que enfrentar, por diversas vezes, os desafios trazidos pelo instituto da Justiça Gratuita, 

deliberei por dedicar o estudo de minha monografia de conclusão de curso ao exame 

específico de um dos capciosos aspectos da lei 1.060 de 5 fevereiro de 1950, e que ainda gera 

divergências entre os responsáveis pelas decisões no processo, qual seja: a condenação do 

beneficiário da justiça gratuita em custas processuais e honorários advocatícios. 

 

O interesse inicial no assunto, como já dito, deveu-se à minha atuação como estagiário 

do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Por incontáveis vezes, auxiliando os magistrados 

nas elaborações das decisões, mais especificamente na preparação das sentenças, pude me 

deparar com divergências de entendimento no tocante à condenação do beneficiário da justiça 

gratuita em custas e honorários advocatícios. Tais divergências geravam acalouradas 

discussões entre os que cuidavam do auxílio na elaboração das sentenças. 

 

Motivado por esses diferentes entendimentos, resolvi me aprofundar no tema e pude 

constatar que a discussão não era restrita às paredes da 1ª Vara da Fazenda Pública. Na 

verdade, era bem mais ampla e possuía maiores proporções do que eu imaginara. Tão ampla 

que já havia chegado às nossas cortes superiores, bem como apreciada por alguns 

doutrinadores. Contudo, apesar dos largos debates, o tema ainda passa muito desapercebido 

na prática forense, inclusive pelos próprios advogados que desconhecem as disposições da lei 

e por isso deixam de fazer valer o direito de seus clientes, quando, por exemplo, deixam de 

executar o beneficiário de justiça gratuita, em custas e honorários, derrotado em um processo 

e que tenha perdido a condição de miserabilidade dentro do prazo legal. 
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Frente às diferentes posições quanto à condenação do beneficiário da justiça 

gratuita em custas processuais e honorários advocatícios, bem como ao desconhecimento 

prático da matéria, revela-se imperiosa a profunda análise da lei que estabelece as normas 

para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, bem como dos dispositivos 

constitucionais que garantem tal direito, para então encarar o problema e fincar 

posicionamento quanto ao mesmo. 

 

Com o presente trabalho pretendemos ponderar, de forma detalhada, os aspectos 

materiais e processuais das normas para concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

analisando os diferentes posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários acerca dos aspectos 

relativos à condenação daqueles que gozam do benefício da justiça gratuita. 

 

Tendo em vista a realização dos objetivos determinados, de forma que a 

problemática levantada seja eficazmente solucionada, tomaremos como norte as normas de 

natureza constitucional e os princípios reguladores do processo civil brasileiro, o 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial, apresentando-se os argumentos divergentes no 

que concerne aos dispositivos e matérias de entendimento polêmico, relativos à condenação 

do beneficiário da justiça gratuita em custas e honorários, baseando o estudo, eminentemente, 

em critérios bibliográficos e jurisprudenciais, com a coleta de sentenças, acórdãos, 

documentos textuais, como legislações atualizadas, doutrinas pertinentes e publicações em 

sítios e revistas. 

 

O primeiro capítulo inicia-se com o estudo histórico dos aspectos atinentes ao 

acesso à justiça. Partindo de Hamurabi, passando por Roma e chegando à Revolução 

francesa, poderemos observar a origem do princípio, o que é por demais imperioso para 

podermos entendê-lo em sua plenitude.  

 

No segundo capítulo tentaremos fazer uma conceituação doutrinária do princípio 

do acesso à justiça, atentando para a distinção entre assistência jurídica, assistência judiciária 

e justiça gratuita e relacionando o direito de acesso à justiça, tempestividade da justiça e 

efetividade do processo. 
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O terceiro capítulo destina-se exclusivamente ao estudo da assistência judiciária 

no direito comparado. Vale ressaltar aqui a importância desse estudo para a compreensão das 

influências do instituto em diversos países no direito brasileiro, bem como a influência do 

direito brasileiro nas legislações alienígenas. Já no quarto capítulo, destacamos os aspectos 

históricos da assistência judiciária no Brasil, bem como sua atual situação perante a 

Constituição de 1988. 

 

A quinta parte do trabalho cuida do sistema financeiro do processo civil 

brasileiro. Fazendo referência à onerosidade do processo, o quarto capítulo faz uma análise 

bem como conceitua as custas processuais, classificando-as, bem como trata da polêmica 

questão dos honorários advocatícios, analisando-a e firmando posicionamento sobre o 

assunto. 

 

Em seguida, o capítulo seis tratará dos aspectos gerais da concessão do benefício 

da assistência judiciária no direito brasileiro, abordando os destinatários da norma, a 

polêmica questão da concessão de benefício à pessoas jurídicas, o âmbito de aplicação e 

postulação do benefício em juízo. 

 

O último capítulo traz em seu bojo a problemática específica do presente 

trabalho. Inicia-se tratando do princípio da sucumbência no processo civil brasileiro, 

retratando a condenação nas obrigações sucumbenciais nas diversas espécies de processo 

nativas do âmbito cível, para ao fim tratar da condenação do beneficiário da justiça gratuita, 

onde é defendida a necessidade de condenação deste, mesmo sendo alcançado pelo 

beneplácito, dissertando inicialmente sobre a constitucionalidade do art. 12 da Lei. 1060/50, 

para logo após defender a necessidade da condenação, apresentando, por fim, os meios para a 

execução. 
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1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO ACESSO À JUSTIÇA 
 

Não podemos precisar ao certo em que momento da história surgiram os primeiros 

traços dos serviços de assistência judiciária à comunidade que não dispunha de recursos. 

 

O Código de Hamurabi, Rei da Babilônia, datado do séc. XXI a.C., com seu texto 

de 3.600 linhas, distribuídos em 282 artigos, contemplava os chamados decretos de eqüidade1. 

Alguns historiadores indicam o codex de Hamurabi, como o primeiro documento realmente 

preocupado em evitar a discriminação nos julgamentos, procurando estabelecer uma certa 

isonomia entre as partes. Outros relatos remontam à fundação de Roma (séc. VIII a.C.), onde 

aos patronos caberia a "proteção" dos menos favorecidos, explicando-lhes as leis, inclusive 

defendendo-os em Juízo2. 

 

Em Atenas, se conheceu a instituição de advogados do pobres, onde anualmente 

eram nomeados dez advogados para defender os mais carentes. Em Atenas, também, coube ao 

legislador Sólon (séc. VI/VII a.C.) abolir as Leis de Draco, instituindo o julgamento popular, 

onde os magistrados apenas o presidiam e o povo era quem manifestava sua decisão, através 

de seixos brancos ou negros. Foi um marco na evolução do direito de defesa, mas a 

preocupação com o acesso à justiça permanecia em debate entre os filósofos gregos.  

 

Nos primeiros tempos do processo civil romano, não existiam as custas 

processuais. As partes se faziam presentes perante o juízo romano acompanhados de 

assistentes chamados patroni ou advocati, geralmente amigos ou parentes, que não cobravam 

pelos serviços e não possuíam qualquer representação processual, nem estudo ou preparação 

especial para a função. Contudo, com a evolução da civilização romana e o conseqüente 

desenvolvimento e complexidade das relações jurídicas, ficava cada vez mais difícil para as 

partes comparecerem junto ao Pretor com seus patroni. Tal dificuldade fez com que 

surgissem advogados de profissão que passaram a cobrar honorários para acompanhar as 

partes perante os tribunais. De outro lado, os processos só se desenrolavam com rapidez 

mediante o oferecimento de presentes e recompensas por parte dos litigantes aos funcionários 

responsáveis pela marcha processual. Logo, essa prática tornou-se obrigatória e começou a 

caracterizar as hoje conhecidas custas processuais. 

 
                                                 
1 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. 6. ed. São Paulo: Ícone, 1995, p. 37-38. 
2 PLUTARCO. Vidas paralelas. São Paulo: Paumape, 1991, v. 1, p. 64. 
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Com Zenão3, na L. 5, C. 7, 51, que pela primeira vez se albergou a condenação 

em custas judiciais do litigante que foi vencido na demanda. 

 

Anastácio, legislando sobre custas processuais, dispôs que, quando um dos 

litigantes gozasse de isenção de custas, em razão de sua qualidade, a mesma vantagem teria 

seu adversário. Nesses casos, nem mesmo o depósito destinado a assegurar uma indenização 

ao litigante vencedor do pleito era exigido de qualquer um os sujeitos fosse um deles pobre. 

 

O advento do Cristianismo permitiu que se fizesse uma distinção entre as esferas 

política e religiosa4. Sob essa influência, o Imperador Constantino promulgou o Edito de 

Milão, que proibia a perseguição dos cristãos, bem como dava início ao processo de 

implantação do Cristianismo como religião do Império. Teria sido o primeiro documento a 

determinar que os pobres estavam isentos do pagamento de custas e seriam defendidos 

gratuitamente.  

 

A consolidação do Direito Romano deu-se com Justiniano com o Digesto ou 

Pandectas e as suas Institutas, passando à Idade Média como Corpus Juris Civilis. E foi 

Justiniano quem incorporou definitivamente ao Direito Romano a prática de dar advogado às 

partes que não o tivessem, transformando a assistência judiciária em um dever do Estado. 

Direito justinianeu, portanto, é o decorrente do Corpus Juris Civilis, representando a fase 

terminal do Direito de Roma, à qual se prendem as transformações posteriores5. 

 

Na Europa medieval, mais especificamente na Inglaterra, podemos identificar uma 

lei promulgada no intuito de conceder certos privilégios aos querelantes desprovidos de 

recursos financeiros, entre eles o patrocínio de um advogado. Já na Espanha, Portugal e 

França, leis estabeleciam assistência judiciária aos indigentes, viúvos e órfãos. 

 

Na Declaração de Direitos da Virgínia, datada de 12 de junho de 1776, os norte-

americanos afirmaram que "Todos os homens nascem igualmente livres e independentes" e 

que "Toda autoridade pertence ao povo", enquanto a Declaração dos Direitos do Homem e do 

                                                 
3 Zenão de Eléia, filósosfo grego que viveu em cerca de 495 a.C. - 430 a.C., discípulo de Parmênides. 
4 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3. ed. São 
Paulo. Atlas. P. 61. 
5 CRETELLA JÚNIOR, J. Curso de direito romano: o direito romano e o direito civil brasileiro. 27. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002. p. 12. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/495_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/430_a.C.
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Cidadão de 1789, em seu art. 3º, aduzia que "O princípio de toda soberania reside 

essencialmente na nação". Tais documentos lançaram, sem ressaibos de dúvida, os 

fundamentos da assistência judiciária como obrigação do Estado para com seus cidadãos. 

 

Apesar de a Revolução Francesa haver sido um divisor de águas na história dos 

direitos humanos, a assimilação da assistência judiciária como garantia fundamental de acesso 

à Justiça só ocorreu em 1791. E, somente em 22 de janeiro de 1851, foi publicado, na França, 

o primeiro Código de Assistência Judiciária, oficializando essa denominação ao serviço 

público de assistência jurídica ao cidadão. 
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2 O CONCEITO DE ACESSO À JUSTIÇA  

 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, elenca o acesso à Justiça no rol dos 

direitos fundamentais. Hoje, podemos entender o direito de acesso à Justiça como peça 

fundamental para a concretização do Estado Democrático de Direito. Contudo, para 

chegarmos a tal entendimento devemos analisar o conceito de acesso à justiça na história.  

 

Tal conceito foi alvo de uma larga e expressiva evolução, evolução esta que se 

relaciona diretamente com a evolução no estudo do direito processual civil. Até meados do 

século XVIII, o direito processual civil era detentor de uma faceta eminentemente 

individualista, onde os conflitos eram solucionados com a utilização de procedimentos 

fundamentados unicamente no direito de foro da pessoa agravada de propor ou contestar uma 

demanda. 

 

Seguindo uma linha de pensamento moderna, Cappelletti6 afirma que a expressão 

acesso à justiça pode ser definida como “o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar os 

seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado”. 

 

Já Grinover, Cintra e Dinamarco7 consideram o acesso à justiça não apenas como 

um mero ingresso em juízo, mas sim, como a admissão de um número maior de pessoas passe 

à forma mais adequada de restabelecer a ordem jurídica violada quando reflete diretamente 

em seus direitos subjetivos, através da observância das normas do devido processo legal, 

participando de forma incisiva da formação do convencimento do juiz, mediante os 

mecanismos do contraditório, exigindo do mesmo a efetividade de uma participação em 

diálogo, em razão da dialética processual, buscando no resultado de uma solução mais justa, 

refletindo dessa forma, o perfil processualista do acesso à justiça. 

 

Para Kazuo Watanabe8, possuir acesso à justiça não significa tão somente chegar 

aos tribunais, mas  tornar viável  o acesso à uma ordem jurídica justa, que, para ele, consiste 

no direito de informar, no direito à adequação entre ordem a ordem jurídica e o aspecto real 

                                                 
6 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, 
p.08. 
7 GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antonio C. Araújo; DINAMARCO, Candido R. Teoria geral do 
processo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 139. 
8 WATANABE, Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 128-135. 
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(realidade sócio-econômica de cada cidadão), no direito a uma justiça adequada, formalizada 

e organizada por juízes inseridos na realidade social e comprometidos com a justiça. 

 

Muitas vezes, caímos no erro de pensar no acesso à justiça, como o “acesso 

formal”, isto é, o direito de acesso ao Ministério Público, ao Judiciário, a um defensor 

público. Contudo, o conceito de acesso à justiça, a nosso ver, é bem mais amplo que isso, uma 

vez que engloba outros princípios como o da efetividade do processo, já que a credibilidade 

do sistema de justiça como elemento solucionador de conflitos implica na garantia, aos 

jurisdicionados, que as suas querelas serão resolvidas num espaço de tempo razoável, 

independentemente de qualquer característica subjetiva que envolva as partes, sem que haja 

consideração do aspecto econômico ou intelectual, por exemplo. Nesse ponto, um outro 

princípio revela-se indispensável para o pensamento do conceito de acesso à justiça, qual seja 

o da isonomia. O acesso à justiça tem por escopo garantir este princípio basilar do Estado 

Democrático de Direito, onde todos são iguais perante a lei e assim serão tratados pelos 

responsáveis pela a administração do Estado e aplicação da justiça. 

 

2.1 Assistência Judiciária, Assistência Jurídica e Justiça Gratuita. 

 

Como já explanado anteriormente, o conceito de acesso à justiça revela-se de 

forma bastante ampla, sendo necessário, inclusive, que recorramos aos princípios do direito 

para que possamos conceituá-lo corretamente. Desse modo, o conceito de acesso à justiça é, 

obviamente, mais vasto que o de assistência judiciária, entendida, no dizeres de Dinamarco9, 

como o “instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o 

acesso à justiça, a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de 

direitos e interesses.” 

 

Por sua vez, a assistência jurídica é bem mais ampla que a assistência judiciária, 

uma vez que engloba esta última, envolvendo também serviço jurídicos não relacionados 

diretamente ao processo, a exemplo das orientações individuais e coletivas e programas de 

informação a toda comunidade. 

 

                                                 
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Volume II. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 671. 
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Diferenciando as justiça gratuita de assistência judiciária, Valentin Carrion10 

afirma que “a assistência judiciária consiste no benefício concedido ao necessitado de, 

gratuitamente, utilizar os serviços profissionais de advogado e demais auxiliares da justiça e 

movimentar o processo contencioso. A assistência judiciária é o gênero e justiça gratuita a 

espécie; esta última, sentido de isenção de emolumentos de serventuários, custas e taxas. Mas 

o uso terminológico é um equívoco, tomando-se os conceitos indistintamente, inclusive na 

legislação.” 

 

Já Artemio Zanon11, leciona que “a expressão assistência judiciária, na opinião de 

alguns comentaristas, teria maior abrangência do que se pode entender por justiça gratuita. A 

assistência judiciária significaria, então, apenas o patrocínio profissional gratuito, enquanto 

justiça gratuita seria a usufruição do favores das isenções (...)”. 

 

José Roberto de Castro12, em primeiro plano, afirma que as expressões 

“assistência judiciária” e “justiça gratuita” são usadas erroneamente na prática forense 

brasileira. Contudo tal confusão não resulta em prejuízos para os interessados. Ademais, 

segundo o autor, no Brasil, tal confusão é fruto dos próprios textos legislativos da Lei 1.060 

(Lei de Assistência Judiciária) falando em “benefícios da assistência judiciária” e da Lei 

5.478 (Lei de Alimentos) mencionando “benefícios da gratuidade”. Ambas as normas utilizam 

as expressões indistintamente, empregadas num único sentido.  

 

Conceituando cada uma das expressões, José Roberto de Castro 

afirma que:  

 
A assistência judiciária é, num primeiro plano a faculdade legal que se assegura ao 
necessitado de ver o seu direito individual lesado apreciado pelo poder jurisdicional, 
para fins de reparação, sem que para tanto tenha que custear as despesas processuais. 
Num plano segundo, a assistência judiciária é órgão estatal encarregado de oferecer 
advogado ao necessitado, para o mesmo postular em juízo seu direito.”13. Quanto ao 
conceito de justiça gratuita, o mesmo continua: “Justiça Gratuita, por sua vez, é a 
conseqüência da assistência judiciária, no sentido da isenção de todas as despesas 
processuais (custas, taxas, emolumentos, honorários advocatícios e periciais, etc)

14. 
 

                                                 
10 CARRION, Valentin. Assistência judiciária. Revista Brasileira de Direito Processual. Vol. 19. Rio de 
Janeiro: Forense, 1979. 
11 ZANON, Artemio. Assistência judiciária gratuita. São Paulo: Saraiva, 1990. 
12 DE CASTRO, José Roberto. Manual de assistência judiciária. São Paulo: Aide, 1987, p. 25. 
13 DE CASTRO, José Roberto. Op. cit., p. 27. 
14 DE CASTRO, José Roberto. Op. cit., p. 27. 
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Diante das brilhantes exposições dos conceitos, entendemos, portanto que a 

assistência judiciária é um serviço de caráter público organizado para realizar a defesa em 

juízo do beneficiário, devendo, obrigatoriamente, ser oferecido pelo Estado, podendo ser, 

também, exercido por entidades não-estatais, conveniadas ou não com o Poder Público. 

 

Por sua vez, a justiça gratuita deve ser entendida como a gratuidade das custas e 

despesas judiciais, referentes aos atos necessários para o desenvolvimento do processo e à 

defesa dos direitos dos beneficiários em juízo. Aqui explica-se o motivo do termo usado no 

título do presente trabalho ser justiça gratuita e não assistência judiciária, uma vez que a 

expressão justiça gratuita refere-se a todas as despesas referentes ao processo, gastos estes de 

responsabilidade daquele que sucumbiu no processo, sendo condenado ao pagamento das 

mesmas. 

 

2.2. Direito de acesso à justiça, tempestividade da justiça e efetividade do processo no 

direito brasileiro. 

 

Como já dito, hodiernamente, devemos pensar o direito de acesso à justiça como um 

complexo de garantias ao jurisdicionado. Entre elas, podemos identificar a tempestividade da 

justiça e a efetividade do processo. Isso significa dizer que o direito de acesso à justiça deve 

garantir a realização de um processo capaz de produzir efeitos na vida das pessoas, bem como 

que a tutela jurisdicional deva ser prestada com a rapidez que a situação concreta exigir. 

 

Luiz Guilherme Marinoni, relaciona o direito de acesso à justiça, a tempestividade 

e efetividade do processo no direito brasileiro. Vejamos:  

 
Atualmente seria irracional imaginar que o direito de ir ao juízo não tem como 
corolário o direito à tempestividade da justiça". O grande problema, na verdade, está 
em construir tecnologias que permitam aos jurisdicionados obter uma resposta 
jurisdicional tempestiva e efetiva. Isto é difícil não somente porque a necessidade de 
tempestividade modifica-se de acordo como as mudanças da sociedade e dos 
próprios direitos, mas também porque o Estado apresenta dificuldades em estruturar-
se de modo a atender a todos de forma efetiva. Além disso, a jurisdição não serve 
apenas para atender ao autor da ação, ou seja, àquele que primeiramente a procura, 
mas a todos aqueles que podem estar envolvidos em um conflito de interesses 
narrado pelo autor; justamente por isto, é dever do juiz, antes de dar a resposta 
definitiva às partes, admitir todas as suas alegações e provas, e isto, como é 
evidente, reclama tempo, que muitas vezes pode prejudicar a parte que ao final é 
reconhecida como a titular do direito. 
Quando o direito que está nas mãos do réu é reconhecido, o prejuízo imposto a este é 
significativamente menor do que aquele que é causado ao autor que, privado do seu 
direito, fica por longo período de tempo à espera da resposta jurisdicional que o 
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reconhece. Em outras palavras, é impossível não perceber que a não observância das 
normas pode ser estimulada na proporção em que toma-se consciência da demora do 
processo destinada a corrigir a desconsideração do direito. Pior do que isto: a 
morosidade do processo caminha na razão proporcional do uso arbitrário do poder e 
da desconsideração da normas que consagram garantias e direitos da sociedade. 
Tudo isto é tão evidente que pretendeu-se que um recente Plano Econômico do 
governo federal, editado no início da última década - que bloqueou a possibilidade 
do povo retirar o seu dinheiro das contas bancárias - não pudesse ser questionado 
por meio de procedimentos que continham a previsão de liminares e de sentenças 
que podiam ser executadas na pendência do recurso de apelação. Ou seja, vedou-se, 
em relação a tal Plano Econômico, o uso da ação cautelar e do mandado de 
segurança, instrumentos reconhecidos como céleres e rápidos para a correção de 
eventuais injustiças. Ora, não é preciso dizer a razão de referida tentativa de 
proibição: é lógico que o detentor do poder apostou na morosidade do processo para 
tentar usá-lo de forma indevida. 
Outras situações poderiam ser referidas como exemplos para a necessidade de se 
pretender um processo jurisdicional cada vez mais efetivo. Entretanto, basta que 
fique claro que falar em tempestividade do processo é o mesmo que falar nos 
próprios direitos e garantias da sociedade.15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Fonte: sítio eletrônico Jus Navigandi – O Custo e o tempo do Processo Civil brasileiro, disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5717>. Acesso em: 28 de abr. de 2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5717
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3 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO DIREITO COMPARADO 

 

3.1 A Assistência Judiciária na Europa 

 

Humberto Peña de Moraes e José Fontenelle T. da Silva, ao dissertarem sobre a 

questão da assistência judiciária no continente europeu, assim aduzem:  

Na Europa, a questão da ajuda legal vem suportando contínuas e importantes 
modificações estruturais. O movimento reformista, naquele continente, se processa 
basicamente em três diferentes níveis: o da legislação ordinária, o da constitucional e 
o da supranacional, esta representada pela Convenção Européia de Direitos 
Humanos, também chamada de “Carta Européia de Direitos”, que vincula quinze 
países da Europa Ocidental, dentre os quais a Inglaterra, a Irlanda, a Áustria, a 
Bélgica, a Holanda e a Itália

16 
 

3.1.1 A Assistência Judiciária na Alemanha 

 

Na Alemanha, o Código de Processo Civil do Império, dispunha que o pobre, 

alemão ou estrangeiro, cujo país desse reciprocidade de tratamento, poderia pedir isenção das 

custas processuais, desde que a ação ou a defesa não fossem impertinentes ou temerárias. 

 

Em 1919, o Estado alemão passou a remunerar os advogados que realizassem 

assistência judiciária, que era extensiva a todos que a pleiteassem. Segundo o 

Zivilprozessordnung, o pressuposto para a concessão era, também, a escassez de recursos 

financeiros para arcar com as despesas de uma demanda, sendo extensivo aos estrangeiros. 

 

Em 1972, a RAF, República Federal Alemã, aprimorou o sistema de assistência 

judiciária, majorando a remuneração dos advogados particulares que funcionavam da defesa 

dos pobres. 

 

O Direito dos Pobres – Armenrecht – foi abolido em 1980, sendo criado em seu 

lugar o chamado Auxílio de Custas Processuais – Gesetz Über die Prozesskostenhilfe – no 

qual pode-se obter a isenção parcial ou total das despesas ou parcelamento destas em até 

quarenta e oito meses. Atualmente, os estrangeiros recebem o mesmo tratamento no tocante 

ao benefício da assistência judiciária, independente da reciprocidade de tratamento no seu país 

de origem. 

                                                 
16 DE MORAES, Humberto Peña e DA SILVA, José Fontenelle T., Assistência judiciária: Sua Gênese, Sua 
História e a Função Protetiva do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Líber Juris, 1984, p. 28-29. 
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O Código de Processo Civil Alemão disciplina, em seu § 117, que para obeter o 

benefício, o interessado deve requerê-lo fazendo um demonstrativo de seus bens, encargos 

com a família, proventos e débitos, expondo de forma sucinta os motivos da propositura da 

ação ou apresentando a defesa, com a indicação de provas. 

 

Ouvindo-se a parte contrária, o juiz poderá deferir o benefício, em todo ou em 

parte, ou não. Em caso positivo, o beneficiário ficará isento das despesas processuais e 

honorários do profissional advogado indicado ou nomeado.  

 

O juízo pode ainda reduzir o valor dado à causa, no intuito de que se 

compatibilize com as condições patrimoniais da parte que requereu o benefício, 

permanecendo, para a outra parte o mesmo quantum. Nesses casos, sendo derrotado, o 

assistido arcará com as custas e honorários advocatícios tendo por base de cálculo a 

importância rebaixada. 

 

3.1.2 A Assistência Judiciária na Inglaterra 

 

Podemos afirmar, sem ressaibos de incerteza, que a Inglaterra foi o país que mais 

contribuiu para o desenvolvimento e implementação da assistência judiciária. Uma forma 

primitiva do instituto já havia se desenvolvido no reinado de Henrique VII, quando o litigante 

pobre estava isento do pagamento dos selos e escrituras, bem como a possibilidade de o 

magistrado nomear advogado para funcionar gratuitamente na demanda. 

 

A Lei de Assessoramento e Patrocínio Jurídico – Legal Aid and Advices Scheme – 

criada no ano de 1949, complementada pela Legal Aid Act, de 1974, garantiu ajuda aos que 

não dispusessem de recursos financeiros, que contribuiriam apenas na proporção de sua 

situação econômica. 

 

Já em 1972, foi criada a Lei de Aconselhamento e Assistência Judiciária – Legal 

Advice and Assistence Act – ampliando o sistema de 1949, em especial na área de 

aconselhamento jurídico, possibilitando ao usuário utilizar-se do serviço de consultos até o 

limite de 25 Libras Esterlinas sem a necessidade de elaborar qualquer pedido formal. 
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Atualmente, para que se obtenha o benefício da assistência judiciária é fornecido 

um documento, após o exame do mérito da demanda, com o intuito de que se haja um 

aconselhamento jurídico antes da propositura da ação ou apresentação da defesa. O benefício 

poderá ser deferido total ou parcialmente, bem como as custas podem ser parceladas, 

observadas as possibilidades econômicas do interessado. 

 

3.1.3 A Assistência Judiciária na França 
 

Os Estatutos, no século XIII, já previam a assistência judiciária na França, 

enunciando que o advogado seja, em caso de necessidade, encarregado ex officio da defesa 

dos indigentes, da viúvas e dos órfãos. 

 

Já no século XVII, Henrique VI determinou que deveriam haver em todos os 

Tribunais advogados que atendessem aos necessitados, sendo vedado aos mesmos receber 

qualquer tipo de remuneração por parte dos seus constituintes, uma vez que eram 

remunerados pelo rei. 

 

O Code de L’Assitance Judiciare, de 1851, estabelecia que vários eram os 

encarregados de examinar os pedidos de assistência judiciária, entre eles: representantes do 

Fisco, delegados, magistrados aposentados, antigos advogados, solicitadores e notários. 

 

Em 1972, a França passou a conceder um serviço gratuito sob o moderno prisma da 

seguridade social, onde os custos dos honorários devidos ao advogado são suportados pelo 

Governo. A pobreza absoluta deixou de ser exigência para a concessão do benefício em 1974. 

Mais mudanças ocorreram na década de oitenta, desenvolvendo o sistema francês de 

assistência judiciária, que abrange as demandas de jurisdição contenciosa e voluntária, 

inclusive os procedimentos administrativos. 

3.2 A Assistência Judiciária na América do Norte 

 

O Canadá foi o primeiro país a estabelecer uma aparelhagem de auxílio legal 

custeado pelo Estado.  A assistência judiciária, em todos as instâncias canadenses, era 

disciplinada pela Legal Aid Act, através do Regulation 557, ambos datados de 1970.  
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Já a Constituição mexicana não prevê o pagamento de custas judiciais. A 

assistência jurídica gratuita também é garantida no ordenamento jurídico mexicano. Por isso, 

no direito mexicano, podemos identificar duas figuras distintas: o benefício do litígio sem 

custas processuais, por serem estas inexigíveis, e o patrocínio gratuito. Para obtenção do 

patrocínio, o demandante basta fazer uma alegação de pobreza, não precisando demonstrar 

sua situação de miserabilidade. 

 

Nos Estados Unidos, vigora um sistema processual de alto custo, pois não há 

previsão de pagamento de verba sucumbencial pelo vencido. Como é sabido, cada Estado 

possui seu ordenamento jurídico autônomo, submetidos, obviamente, à Constituição. Até o 

ano de 1965, o Estado americano, não fornecia assistência judiciária aos que dela 

necessitavam, sendo esta fornecida apenas em alguns Estados e restrita a certos processos 

criminais. Em face da alta onerosidade do processo, bem como o aumento das demandas e o 

conseqüente aumento da procura da justiça por pessoas necessitadas, surgiu a necessidade de 

se criar um grupo de advogados remunerados pelo Estado, para atender aos carentes. Era o 

Salaried Staff Lawyers. 

 

Apenas durante os anos setenta, foi criada uma reforma nos Estados Unidos, 

mediante o Office of Economic Oppotunity, que trouxe benefícios às classes desfavorecidas no 

tocante custo do processo. Ainda em 1974 foi criada a Legal Services Corporation, que 

ampliou e melhorou o programa iniciado pelo Office of Economic Oppotunity. 
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4 A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O Brasil, segundo Celso Ribeiro Bastos17, esteve durante muito tempo sob os 

mandamentos das Ordenações Filipinas, que perduraram de 1.527 a 1.621, que previam o 

benefício da assistência judiciária gratuita no Livro III, Título 84, § 10, possuindo a seguinte 

redação: “Em sendo o agravante tão pobre que jure não ter bens móveis, nem de raiz, nem por 

onde pague o agravo, e dizendo na audiência uma vez Pater Noster pela alma Del Rey Don 

Diniz, ser-lhe-á havido, como que pagasse os novecentos réis, contanto que tire de tudo 

certidão dentro do tempo em que devia paga o agravo”. 

  

Em 1842, o Código de Processo Criminal, estabeleceu que os cofres das câmaras 

municipais deveriam arcar com a metade das custas pagas ao escrivão, enquanto a outra 

metade ficava a cargo do réu, que realizaria o pagamento ao perder a sua condição de 

miserabilidade, segundo o disposto no Regulamento nº 120. A lei nº 150, de abril de 1842, 

disciplinava as custas no processo civil e isentava o querelante miserável do pagamento dos 

dízimos de chancelaria.  

 

Com a proclamação da República, foi publicado o Decreto 1.030, que organizava 

a Justiça Federal, cujo art. 176 tinha a seguinte redação: “O Ministério da Justiça é autorizada 

organizar uma comissão de patrocínio gratuito do pobres no crime e no cível, ouvindo o 

Instituto dos Advogados e dando os regimentos necessários.”. Contudo, apenas em 1897 foi 

instalada, de forma solene, a Assistência Judiciária no Brasil, por pressão da Ordem dos 

Advogados. O mencionado decreto assim dispunha: “Toda pessoa que, tendo direitos a fazer 

valer em juízo, estivesse impossibilitada de pagar ou adiantar as custas e despesas do processo 

sem privar-se de recursos pecuniários indispensáveis para as necessidades ordinárias da 

própria manutenção ou da família.” 

 

A Constituição de 1934, em seu art. 113, nº 32, instituiu a concessão da 

assistência judiciária aos cidadãos necessitados, atribuindo o dever de prestá-la à União e aos 

Estados-membros, criando órgãos especiais e garantindo a isenção de emolumentos, custas e 

taxas18, nos seguintes termos: “A União e os Estados concederão aos necessitados assistência 

judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais, e assegurando a isenção de 
                                                 
17 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, v.2, p. 374-375. 
18 ROSAS, Roberto. Direito processual constitucional: princípios constitucionais do processo civil. 3. ed. ver. 
atual. e amp. São Paulo: RT, 1999, p. 47. 
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emolumentos, custas, taxas e selos.”. Assim, sob o prisma constitucional, havia duas 

providencias a se considerar: isenção das custas, taxas e selos aos miseráveis e a concessão de 

assistência judiciária, no sentido de disponibilidade de patronos para os mais pobres, por parte 

da União e dos Estados. 

 

Em 1935 houve a implantação do primeiro serviço de assistência judiciária 

promovido pelo governo brasileiro, no Estado de São Paulo e, em seguida, no Rio Grande do 

Sul e Minas Gerais19.  

 

A Constituição de 1937, dita "Polaca", restou silente quanto à matéria, que 

somente foi disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1939, estabelecendo em seu art. 9 e 

seguintes, a concessão de isenção de taxas judiciárias, selos e emolumentos, além de custas 

devidas aos juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, nos casos 

previstos em lei, à parte que não estivesse em condições de pagar as custas do processo sem o 

prejuízo do sustento próprio ou da família. Além das disposições já citadas, podemos destacar 

que o mencionado estatuto processual determinava que o benefício da gratuidade era 

personalíssimo, extinguindo-se com a morte do beneficiário, com exceção de os herdeiros 

continuarem na demanda e comprovando o seu estado de necessidade. Previa, também, a 

possibilidade de concessão do benefício ao estrangeiro residente no Brasil, tendo este filho 

brasileiro, ou, quando a lei nacional estabelecesse reciprocidade de tratamento. A 

comprovação do estado de miserabilidade era feira mediante petição, autuada em apartado e 

apensa aos autos principais, onde restavam demonstrados os rendimentos que o querelante 

percebesse e os seus encargos pessoais, bem como os de sua família. 

 

Sete anos depois, o art. 141, § 35, da Constituição Federal de 1946 restabelecia a 

garantia constitucional. Até o surgimento da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 

estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, fazia-se uma 

interpretação sistemática entre a Constituição vigente e o CPC de 1939. Não houve maiores 

modificações na CF de 1967, com a Emenda Constitucional nº 01/69, haja vista que o 

benefício continuava a ser concedido aos necessitados20. 

 

                                                 
19 CAMPO, Hélio Márcio. Assistência jurídica gratuita: assistência judiciária e gratuidade judiciária. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 7-8. 
20 CAMPO, Hélio Márcio. Op. cit., p. 8-9. 
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4.1 A Assistência Judiciária na Constituição de 1988 

 

O constituinte de 1988, sensível à realidade social do país e alçando o Brasil à 

contemporaneidade fez seu papel, inseriu como “direito e garantia fundamental” do povo 

brasileiro, o livre acesso ao Judiciário. Como a todo direito corresponde uma obrigação, 

temos que ao Estado compete fornecer os meios necessários de acesso à justiça de todos 

aqueles que dela necessitar. 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 5º, inc. LXXIV, que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de 

recursos. Como já dito anteriormente, a assistência jurídica engloba a assistência judiciária, 

sendo mais ampla, pois trata, também, da oferta de apoio para o correto e efetivo exercício 

dos direitos fora da esfera jurisdicional.  

 

O mencionado inciso determina que o Estado preste assistência judiciária, dispondo 

diferentemente do art. 1º, da Lei 1.060/50. O vocábulo Estado, no texto constitucional, está 

mencionado no sentido lato sensu, ou seja, engloba a União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios. Contudo, essa garantia só poderá ser cobrada daqueles membros que possuem 

uma estrutura jurisdicional, quais sejam, a União, os Estados e o Distrito Federal. Não se pode 

requerer que os municípios prestem assistência judiciária à população, uma vez que, no 

Brasil, não há juízos municipais, cabendo aos demais entes tal encargo. Entretanto, nada 

impede que os municípios atuem dentro do campo da assistência jurídica e fora da seara da 

assistência judiciária, através de campanhas informativas que alertem os cidadãos para os seus 

direitos e as formas de o fazerem valer. 

 

A atual Carta Magna garante que a assistência judiciária será prestada aos que 

provarem a insuficiência de recursos. Inicialmente, cumpre-nos destacar que a incapacidade 

do custeio de defesa judicial não trata somente de incapacidade econômica, como seríamos 

levados a entender a partir da leitura da Lei de Assistência Judiciária, quando faz alusão à 

situação econômica do interessado. O texto constitucional deixa claro que o benefício é 

concedido àquele que possuem insuficiência de recursos. Tais recursos, no texto 

constitucional, significam dinheiro. Pode ocorrer que alguém seja possuidor de muitos bens, e 

não dispor de liquidez. Aquele que se encontrar nessa situação será merecedor dos benefícios 

da assistência judiciária. Contudo, aquele que dispor de recursos financeiros como 
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rendimentos, poupanças, fundos de investimento, não será merecedor da gratuidade judicial, 

mesmo que seu patrimônio ativo seja inferior ao valor das obrigações pelas quais responde.  

Assim, Cândido Rangel Dinamarco sublinha com inconfundível sapiência que “melhor é falar 

em insuficiência financeira, no trato desse requisito da assistência judiciária”21. 

 

 Como visto, o texto constitucional dispõe que o interessado deve comprar a 

insuficiência de recursos. Contudo o art. 4º, da lei 1.060/50 garante a presunção relativa de 

pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de desfazê-la. O mencionado artigo prescreve que 

para a obtenção do benefício da gratuidade judicial basta ao interessado fazer uma simples 

afirmação do seu estado de pobreza na petição em que comparecer perante a Justiça, 

acrescentando que se presume pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição. Em 

um primeiro exame, podemos aferir que a Constituição não recepcionou o mencionado artigo, 

pois atribui ao interessado o ônus de comprovar a insuficiência de recursos. Mas como bem 

leciona Cândido Rangel Dinamarco, “as declarações de direitos e garantias em uma 

Constituição significam somente a oferta de um mínimo que a lei não pode negar”22. Dessa 

forma, prevalece o entendimento de que continua vigente a disposição da Lei 1.060/50, 

continuando por ser suficiente a mera alegação do interessado. 

 

Nesse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

que, em julgado histórico, no qual foi relator o então Desembargador, hoje Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Cézar Peluso, assim asseverou:  

 
A condição de pobreza, enquanto requisito da concessão do benefício da justiça 
gratuita, adscrevendo-se à impossibilidade de custeio do processo, sem prejuízo 
próprio ou da família (art. 4°, caput, da Lei federal 1.060 de 5.2.50), não sofre com a 
circunstância eventual de a parte ter bens, móveis ou imóveis, se esses nada lhe 
rendem, ou se rendem não lhe evitaria aquele prejuízo. A mesma condição é, por 
outro lado, objeto de presunção legal relativa, que, oriunda do mero asserto da parte 
cede apenas a prova em contrário (art. 4°, § 1°), produzida pelo impugnante (art.7°) 
ou vinda aos autos doutro modo (art. 8°)”. Para, ao final arrematar, com 
demonstração de sensibilidade social extremamente aguçada e, clareza do papel que 
compete ao judiciário na interpretação e aplicação das leis aos casos concretos, nos 
seguintes termos: “Ora, à luz desses critérios, que são os da lei, não podia o Juízo, 
em interpretação inconciliável com o caráter generoso das garantias constitucionais 
do acesso à Jurisdição e da assistência judiciária (art. 5°,  XXXV e LXXIV) 
desconsiderar a presunção júris tantum, sem prova, que teria de ser cabal, da 
suficiência de recursos”23  

                                                 
21 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 674. 
22  DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 673. 
23 AI nº 162.627-1/8. Relator: Des. Cezar Peluso; TJSP – 2ª CÂm.; j. 04.02.92  
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Fechando a questão de modo irrefutável, o Supremo Tribunal Federal entendeu 

que não houve revogação do art. 4º, da LAJ, e que basta mera declaração do interessado para 

ter o benefício concedido. Vejamos o julgado: 

 
CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 
1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não 
revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, 
certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de 
que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua 
manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, 
dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à 
Justiça (C.F., art. 5º, XXXV)24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 RE 205746-1/RS; rel. Min. Carlos Velloso; STF, 2ª T., , j. 26.11.1996, v.u., DJU 28.2.1997. 
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5 SISTEMA FINANCEIRO DO PROCESSO CIVIL 

 
O presente trabalho tem por objetivo a análise da condenação do beneficiário da 

justiça gratuita em custas processuais e honorários advocatícios no âmbito do processo civil. 

Assim, para um completo entendimento e compreensão do tema, torna-se imperioso um 

estudo dos aspectos financeiros do processo civil brasileiro. Trataremos, a seguir, do custo 

financeiro do processo: as despesas processuais e honorários advocatícios, bem como dos 

encargos da sucumbência, para logo em seguida abordamos esses conceitos no âmbito da Lei. 

1.060/50, dissertando sobre os aspectos da condenação, dos vencidos no processo, que se 

encontravam sob o pálio da assistência judiciária. 

5.1 Onerosidade do processo 

 

Sem muita dificuldade, podemos chegar à óbvia conclusão de que o processo 

custa dinheiro. O sistema processual ideal, sem dúvida, seria aquele que funcionasse de 

maneira solidária entre as pessoas e sem qualquer tipo de custo para quem quer que fosse. 

Contudo, tanto para que o Estado exerça o pode de aplicar o direito no caso concreto, quanto 

para que as partes exerçam seu direito, são necessários gastos financeiros. Assim, o 

funcionários que atuam no poder judiciário (juízes, oficiais de justiça, analistas, técnicos, 

diretores de secretaria), responsável pela jurisdição, necessitam ser remunerados, pois fazem 

dessas atividades suas profissões, bem como necessitam de uma estrutura na qual possam 

desenvolver bem seus respectivos ofícios. Da mesma forma, os advogados que defendem os 

interesses dos jurisdicionados em juízo, precisam ser remunerados pelos seus serviços. 

 

Pelas razões acima expostas, o sistema processual não é gratuito. Isto significa 

dizer que uma das partes terá de arcar com todo o custo do processo. Regulando essa situação, 

a lei determina critérios de conveniência financeira e ética para estabelecer quem será o 

responsável pelo custo financeiro do processo25. No sistema processual brasileiro, o art. 20, do 

Código de Processo Civil, determina que o sucumbente (vencido na demanda) deverá arcar 

com as despesas do processo. 

 

A locução despesas judiciais os gastos financeiros relativos ao 
processo. Nesse sentido, Pontes de Miranda leciona que: 

                                                 
25  DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 630. 
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As despesas judiciais são todos os gastos que se fazem em juízo, durante algum 
processo, a partir dos selos e mais dispêndios da própria petição, quer se paguem 
pelos atos processuais, que por outra causa, inclusive por falta de alguma das partes. 
As despesas compreendem as custas, os honorários do advogado, as multas às 
partes, o que se desembolsou para que se verificassem as perícias, as custas da 
perícia, a condução e indenização às testemunhas, os pareceres jurisconsultos de que 
lançou mão a parte para seu esclarecimento ou efeito de melhor tratamento em 
público da matéria, etc.

26 
 

5.2 Custas Processuais 

 

De plano, podemos destacar que entre as custas processuais não se compreendem 

nos honorários advocatícios, sendo estes último pertencentes a uma outra classe de despesa 

processual.  As custas processuais referem-se aos gastos que serão devidos aos agentes 

estatais, como o Poder Judiciário e os Auxiliares da Justiça. Podemos dividir as despesas 

processuais em: taxas judiciárias; emolumentos; custo de atos e diligências; remuneração dos 

auxiliares de justiça não integrantes do pode judiciário. 

 

O Código de Processo Civil Brasileiro disciplina em seu art. 19 que cabe às partes 

prover as despesas dos atos que realizem ou requerem no processo. Nos deparamos aqui com 

a idéia, trazida pela legislação pátria, do ônus do adiantamento como pressuposto para 

eficácia de seus próprios atos, bem como da realização dos atos ordenados pelo magistrado. 

Tal requisito encontra suporte na questão do interesse, entendendo-se este como utilidade, 

devendo cada parte custear o ato que lhe for útil.  

 

Falamos em ônus do adiantamento por uma questão muito simples. Ao fim da 

demanda, o magistrado redigirá sentença condenando a parte vencida a pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora. Dessa maneira, o vencido pagará 

ao Estado as custas a ele devidas, bem como os gastos processuais suportados pela parte 

vencedora, como por exemplo uma perícia por ela requisitada, havendo adiantado os 

honorários do perito, seguindo, portanto, a inteligência da legislação de ressarcir os gastos de 

quem não deu causa ao processo. 

 

5.2.1 Custas judiciais 

 

                                                 
26 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de processo civil: tomo I. Forense: Rio de Janeiro, 1973, p. 
408. 
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As custas judiciais podem ser classificadas como taxas, no sentido tributário do 

termo, uma vez que geram renda para o Estado. Por serem tributos afetados diretamente a 

certos serviços prestados ou colocados à disposição do contribuinte, a base de cálculo das 

taxas há de ser necessariamente ligada ao custo de tal serviço, ou seja, o quanto o poder 

público está dispendendo para tal prestação "divisível e específica" de serviço – investimento 

em imóveis, remunerações, material utilizado etc. Caracterizam as despesas iniciais do 

processo, sendo calculadas proporcionalmente ao valor da causa, segundo tabelas que e 

encontram ao alcance de todos. 

 

5.2.2 Emolumentos  

 

A Lei nº 8.935/1994 disciplina os serviços notariais e de registro estão 

disciplinados na, regulamentando o art. 236 da Constituição da República. São atividades 

delegadas, normalmente desempenhadas por profissionais do direito, dotados de fé pública, 

que, a depender da especificidade do serviço, recebem a designação de notário ou tabelião e 

oficial de registro ou registrador. 

 

Tais atividades são prestadas em caráter privado, mas com estrita fiscalização do 

Poder que as delega, o que é derivação lógica de sua natureza e da importância que ostentam 

perante o organismo social. A delegação pressupõe, dentre outros requisitos, a prévia 

habilitação em concurso público de provas e títulos, realizado pelo Poder Judiciário, com a 

participação, em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério 

Público, de um notário e de um registrador.  

 

Por serem exploradas em caráter privado, as atividades cartorárias 

consubstanciam um serviço público de competência estadual, não sendo divisada qualquer 

alteração em seus elementos intrínsecos pelo simples fato de sua exploração ser delegada a 

particulares. Como desdobramento, também o vínculo jurídico estabelecido com os usuários 

do serviço encontra-se sob a égide do Direito Administrativo, o que é mero consectário do seu 

objeto.  

 

Os serviços prestados pelos cartórios são remunerados pelos próprios usuários, 

mediante pagamento dos emolumentos que possuem natureza de jurídica de taxa, uma vez 

que são tributos vinculados, cuja arrecadação deve ser afetada à manutenção do serviço. 
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O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as custas judiciais e emolumentos 

notariais possuem natureza tributária, nos seguintes termos:  

 
As custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais 
possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços 
públicos, sujeitando-se, em conseqüência, que no que concerne à sua instituição e 
majoração, que pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, 
notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias 
essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da 
isonomia e (d) da anterioridade

27. 
 

5.2.3 Auxiliares Eventuais da Justiça 

 

São considerados auxiliares eventuais da justiça, os sujeitos não-pertencentes aos 

quadros da Justiça, que são convocados a colaborar com esta, como os peritos, os avaliadores 

e os intérpretes. Não possuem vínculo permanente com o Poder Judiciário e não são sequer 

obrigados a aceitar os encargos que o juiz lhes comete; mas, uma vez aceito o encargo, fica o 

auxiliar eventual subordinado ao juiz no processo e adstrito às exigências deste e da lei quanto 

à lisura e tempestividade do serviço de que é incumbido. Alguns deles são profissionais 

liberais, servindo como peritos ou arbitradores no processo civil. Existe, também, os 

auxiliares eventuais que não necessitam de formação acadêmica para a realização da tarefa 

determinada pelo juízo, como os depositários particulares.  

 

Podemos identificar, ainda, entre os auxiliares eventuais determinadas entidades 

ordinariamente voltadas à realização de serviços públicos estranhos às atividades judiciárias, 

mas que são chamadas a prestar serviços complementares à Justiça. Tais órgãos, que não são 

em si mesmos auxiliares da Justiça, funcionam como tais no momento em que prestam sua 

cooperação ao desenvolvimento do processo. São conhecidos como órgãos extravagantes e 

recebem segundo suas próprias tabelas ou mediante valores convencionados com o Poder 

Judiciário, como é o caso dos entes postais e da imprensa oficial. 

 

5.2.3.1 O Perito 
  
Em Direito, perícia é um meio de prova no qual pessoas qualificadas tecnicamente 

(os peritos), nomeadas pelo juiz, analisam fatos juridicamente relevantes à causa examinada, 

elaborando laudo. É um exame que exige conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos a 

                                                 
27 ADIn 1.378-5/ES e ADINn 1.444-PR. Rel. Min. Sydney Sanches, 26.06.97. Precedentes STF – RE 116.208-
MG. Adin 1.709-3/MT. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz
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fim de comprovar a veracidade de certo fato ou circunstância. Para auxiliar as partes nas 

questões técnicas, poderá haver o profissional denominado "assistente técnico", também 

profissional, que acompanhará, avaliará e discutirá tecnicamente os trabalhos periciais.28 

 

Como o perito é um sujeito processual inserido no processo por escolha e 

nomeação do juiz em cada caso, podemos classificá-lo como um auxiliar eventual da Justiça. 

É indispensável para o exame de pessoas ou coisas, sempre que o fato a investigar dependa de 

conhecimentos técnicos especializados, dos quais o juiz não é portador. Daí a exigência legal 

de que a escolha recaia em profissionais de nível universitário e a dispensa do perito em caso 

de insuficiência de conhecimentos técnicos ou científicos.  

 

Nomeiam-se peritos, conforme o caso, portadores de conhecimentos de 

engenharia, medicina, odontologia, contabilidade etc. O perito realiza os exames requisitados 

e pode ainda, a seu critério, colher elementos necessários ao seu próprio esclarecimento - e, 

indiretamente, ao esclarecimento do juiz. Cabe ao perito o dever de cumprir fielmente seu 

encargo no prazo que lhe é assinado por lei, empregando toda sua diligência, respondendo 

civilmente aquele que, dolosa ou culposamente, prestar informações não verdadeiras, ficando 

impedido de atuar como perito por dois anos, além das sanções penais a que, estará sujeito. 

Devemos ressaltar que as conclusões do perito não vinculam o juiz, que decidirá livremente e 

poderá inclusive determinar nova perícia no caso de não se sentir convencido ou 

suficientemente esclarecido. 

 

O perito apresentará ao juízo proposta de honorários, pois o mesmo tem direito a 

uma remuneração, que será apreciada pelo juiz e a parte interessada na perícia adiantará. O 

profissional nomeado não tem o dever de aceitar o encargo nem de cumpri-lo antes de receber 

os honorários provisórios. 

 

5.2.3.2 O Depositário e o Administrador 

 

Ambos possuem suas funções disciplinadas nas leis de organização judiciária. 

Cumpre ao depositário, que pode ser público ou particular, a guarda e a conservação dos bens 

                                                 
28 Fonte: sítio eletrônico Wikipedia - Perícia, disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADcia>, 
acessado em: 05 de maio de 2008. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADcia
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penhorados, arrestados, seqüestrados ou arrecadados. Já o administrador encarrega-se da 

gestão dos bens. 

 

A lei se refere à remuneração pelo trabalho, não incluindo as relativas à guarda e 

conserva dos bens. Em alguns Estados existe o cargo de depositário público, o qual, na 

qualidade de funcionário público, tem sua retribuição fixada pela legislação local, podendo 

ser em forma de custas, inclusive. Nos casos de bancos e depositários particulares, o juiz 

fixará a remuneração de acordo com o caso enfrentado, em vista das particularidades relativas 

à situação do bem, à duração e à natureza do depósito. 

  

5.2.4 Custos de atos e diligências 

 

As citações e intimações realizadas pelos oficiais de justiça são classificadas como 

atos e diligências no processo. As mesmas são custeadas pelas partes de acordo com o 

estabelecido nas leis de organização judiciária, uma vez que são realizadas por auxiliares 

permanentes da Justiça. Nesses casos, a parte adianta do valor das despesas de condução, bem 

como os serviços do contador do juízo. 

 

Interessante, também, destacar que a lei assegura que a parte interessada deve 

reembolsar as despesas da testemunha que compareça ao juízo para prestar depoimento. 

 

5.3 Honorários Advocatícios 

 

Os honorários advocatícios correspondem à remuneração do profissional que 

realiza um serviço especializado, referente às atividades de orientação, defesa e atuação em 

âmbito judicial ou extrajudicial, observando-se os parâmetros estabelecidos por cada secção 

da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Os honorários do advogado devem ser previstos em contrato, bem como a sua 

majoração, isto significa dizer que a relação entre o advogado e seu cliente é fruto de contrato 

de prestação de serviço profissional que deve conter todas especificações e forma de 

pagamento, inclusive no caso de acordo entre as partes.  
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Vale salientar que os honorários da sucumbência não excluem os contratados e 

vice-versa. Partindo desse pressuposto, defendemos que os honorários advocatícios sempre 

pertencerão advogado, senão vejamos. Ao prolatar a sentença, o magistrado deverá, segundo a 

disciplina do art. 20 do Código de Processo Civil, condenar o vencido a pagar ao vencedor as 

despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Há quem defenda no meio jurídico que a 

parte vencida deve reembolsar a outra pelas despesas suportadas ao remunerar seu próprio 

patrono na causa, erguendo a bandeira de que a verba referente aos honorários deve ser paga à 

parte vencedora e não ao advogado. Contudo, tal entendimento não merece prosperar, pelos 

motivos que se seguem. 

 

Como vimos, existem duas situações em que os advogados serão remunerados. A 

primeira é fruto do contrato da parte com o mesmo e não tem relação direta com o resultado 

do processo. Em uma segunda situação, os honorários são sucumbenciais. A sentença 

condenatória determinará que o vencido pague os honorários advocatícios da parte vencedora, 

num percentual estabelecido pelo juiz sobre o valor da causa. Esta última situação é 

totalmente alheia ao contrato entre o advogado e o cliente. Não há que se falar em reembolso 

ou ressarcimento da parte vencedora no tocante aos honorários do advogado. 

 

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 22, caput, assim 

prescreve: “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. O 

mencionado estatuto avança ainda mais e disciplina, em seu art. 23, in verbis:  

 

Art. 23 - Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta 
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu 
favor. (grifo nosso).  

 

Apesar de o Estatuto da OAB haver sido alvo de diversas ações de 

inconstitucionalidade, os referidos artigos, não sofreram qualquer questionamento perante o 

Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade. Das disposições aqui citadas, 

resta claro que os honorários provenientes da condenação pertencem ao advogado e não à 

parte vencedora. 
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Corroborando nossas sustentações, a súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça 

garante ao advogado o direito autônomo de executar o saldo nos casos de sucumbência 

recíproca: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à 

execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”. 

 

Sepultando a questão, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 

470407-DF29, rel. Min. Marco Aurélio de Melo, classificou a verba honorária, resultante da 

sucumbência, como sendo alimentícia abrangida, portanto, pelo art. 100 da Constituição 

Federal. 

 
 

Como se apreende do julgado, a verba da sucumbência, verdadeiramente, pertence 

ao advogado, como disposto nos termos do Estatuto da OAB, atribuindo-se a ela natureza 

alimentícia, uma vez que o profissional liberal não percebe salário, nem vencimentos, mas 

vive exclusivamente dos honorários contratuais e sucumbenciais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29
RE. n.° 470407/DF; Rel. Min. Marco Aurélio; STF - 1.ª T; D.J: 19-5-2006. (Anexo A) 
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6 CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  

 

6.1 Destinatários do Benefício 

 

No Brasil, a lei 1.060/50 disciplina os trâmites gerais da assistência judiciária, 

instituindo as normas de concessão do benefício aos necessitados. Como sabemos, o benefício 

da gratuidade libera a parte que dele goza de prover as despesas dos atos que realizam e 

requerem no processo, bem como de responder pelas custas e honorários advocatícios.  

 

Desse modo, devemos inicialmente, identificar os destinatários do benefício. A 

priori, poderíamos classificar como destinatário da norma o “pobre”. Contudo, esse termo é 

demasiadamente vago, e foi responsável por grandes controvérsias, inclusive quando cabia ao 

juiz a decisão sobre a concessão do benefício. Com a evolução do pensamento doutrinário e 

jurisprudencial no Brasil, a assistência judiciária ampliou o alcance de seus beneficiários 

substituindo a expressão “pobre” por “necessitado”, que passou a ser entendido como todo 

aquele que não pudesse suportar as custas do processo sem privar-se de recursos para seu 

sustento próprio ou de sua família. Ou seja, a lei não requer que o destinatário do benefício 

seja um completo miserável, faminto ou sedento, mas sim que caso o mesmo adentre numa 

contenda processual, tal demanda possa o prejudicar o provimento de seu sustento ou de sua 

família. 

 

Por expressa cominação legal, poderão ser beneficiários da assistência judiciária 

não apenas os nacionais, mas, também, os estrangeiros e não só os residentes em território 

nacional, como também no estrangeiro. 

 

6.1.1 Concessão do benefício a pessoas jurídicas de direito privado 

 

Em uma primeira análise a lei 1.060/50 dá a entender que somente as pessoas 

físicas podem gozar dos benefícios assistências ao mencionar a impossibilidade de custear a 

participação no processo sem prejuízo próprio ou da família. Dessa maneira, as pessoas 

jurídicas estariam excluídas do destino do benefício. Contudo a questão é bem mais ampla e 

complexa. Vejamos a lição de Candido Rangel Dinamarco sobre o assunto: 
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As pessoas jurídicas de direito privado são entes coletivos constituídos 
voluntariamente por pessoas físicas, com o objetivo de obter determinados 
resultados na ordem econômica, cultural, esportiva, religiosa etc. e, como tais, são 
projeções dos próprios sujeitos que as compõem. Os sucessos ou fracassos 
ocorrentes na vida desses entes coletivos repercutem econômica, social ou 
moralmente na vida dos sócios ou associados. Por isso, fechar as portas da Justiça a 
elas significaria, em ultima ratio, fechá-las a seus próprios integrantes. A situação é 
ainda mais crítica quando se trata de entidades associativas de pequeno porte, 
especialmente as micro empresas, cuja vida e situação patrimonial praticamente 
coincidem com a do titular.

30
 

 
Como visto, o professor Dinamarco defende a concessão do benefício a pessoas 

jurídicas, pois caso contrário, estar-se barrando o acesso dos integrantes dessas empresas à 

Justiça. No âmbito jurisprudencial pátrio, alguns Tribunais têm reconhecido a litigância sob o 

manto do auxílio legal, mas somente em casos onde figuram entidades pias e beneficentes 

sem fins lucrativos, o que não responde à altura aos reclamos da doutrina, que reconhece na 

pessoa jurídica a possibilidade de obtenção do benefício31. Neste sentido o julgado: "entidade 

assistencial sem fins lucrativos, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da assistência jurídica 

e judiciária". (RT 539/184).  

 

Coaduna, ainda, com esse entendimento Artêmio ZANON, que 
preleciona:  
 

Parece que o julgador tem se preocupado em elastecer a concessão dos benefícios da 
assistência judiciária gratuita. Assim, tem-se concedido às pessoas jurídicas de 
direito privado, entidades de caráter filantrópico, assistencial(...) e, por evidência, de 
fins não lucrativos, ainda que dispondo de patrimônio. Tem imperado, então, nesta 
exegese, o entendimento de carência ou insuficiência financeira.
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Entendendo que o benefício da assistência judiciária não pode ser concedido a 

pessoa jurídica, temos os seguintes julgados: “Via de regra, o benefício da assistência 

judiciária gratuita não se estende às pessoas jurídicas, por se tratar de benefício individual, 

que se extingue com a morte do beneficiário (Lei nº 1.060. de 1950, arts. 2º, parágrafo único, 

4º, 10 e 12)”.33 “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido. Requerimento por pessoa jurídica. 

Inadmissibilidade. Benefício que só pode ser concedido à pessoa física. Observância do 

disposto no artigo 2º e parágrafo único da Lei nº 1.060/50. Recurso improvido.” 34 

 

                                                 
30 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 630. 
31 CAMPO, Hélio Márcio. Op. cit., p. 60-61. 
32 ZANON, Artêmio. Op. cit., p. 41-42. 
33 Ap. n.° 188.011.399; Juiz Celeste Vicente Rovani; 3ª CC TARS; j. 23.3.88. 
34 AI. n.° 1057289-5; Rel. Juiz Carlos Alberto Lopes; 1º TACSP; j. 07.11.2001 
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Arrematando a questão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que é necessário a 

demonstração cabal da insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos 

benefícios da assistência judiciária: 

 

O Acesso ao Judiciário é amplo, voltado também para as pessoas jurídicas. Tem, 
como pressuposto, a carência econômica, de modo a impedi-los de arcar com as 
custas e despesas processuais. Esse acesso deve ser recepcionado com liberalidade. 
Caso contrário, não será possível o próprio acesso, constitucionalmente garantido. O 
benefício não é restrito às entidades pias, ou sem interesse de lucro. O que conta é a 
situação econômico-financeira no momento de postular em juízo (como autora, ou 
ré)

35  
 

6.2 Âmbitos de Aplicação da Assistência Judiciária 

 

A Lei 1.060/50, em seu art. 2º estabeleceu de forma irrefutável o âmbito de 

aplicação de suas normas. Poderão usufrui dos benefícios da assistência judiciária os usuários 

da Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Não estão, portanto, contemplados os 

querelantes da Justiça Eleitoral, apesar de serem raras as cobranças de custas naquela justiça 

especializada. 

 

6.3 Postulação da Assistência Judiciária 

 

Antes da postulação do benefício, que ocorrerá em juízo, o pretendente da 

assistência deve optar por procurar a Defensoria Pública ou buscar advogado que se disponha 

a ser seu patrono de forma gratuita, uma vez que a circunstância que determina a parte como 

necessitada na acepção jurídica do termo, não implica que a mesma deve ser tolhida no direito 

de escolher seu próprio advogado. A Defensoria Pública é o sérico público institucionalmente 

destinado a prestar aos necessitados assistência jurídica capaz de permitir o seu acesso à 

Justiça, viabilizando o direito fundamental, de todos que não possuírem recursos, à assistência 

jurídica integral e gratuita. 

 

Optando pelos serviços da Defensoria, a mesma examinará se o postulante faz ou 

não jus ao benefício, segundo a comprovação da insuficiência de recursos através da 

avaliação de seus rendimentos e despesas mensais, como água, luz, telefone, aluguel, 

educação, transporte, alimentação etc.  

                                                 
35 Resp. n.° 1217.330-RJ; Rel. Min. Luiz Vicente Cernecchiaro; STJ - 6.ª T; j. 23.06.1997. 
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Caso a parte possua um advogado que aceite patrociná-la na causa, vale lembrar 

que nada obsta que o mesmo perceba os honorários advocatícios, na possibilidade de vencer a 

demanda. 

 

Obtido o benefício junto à Defensoria Pública ou estando acompanhado de seu 

advogado particular, a parte procederá a solicitação do auxílio em juízo na petição inicial da 

demanda. Vale ressaltar que o art. 6º, da Lei 1.060/50, excepciona que a parte pode formular 

pedido de assistência judiciária no decorrer da ação. Tal pedido, por ser incidental, ficará 

apenso aos autos principais, sem suspender o curso da ação. Esse dispositivo tem por objetivo 

evitar eventual impugnação da parte adversária nos autos principais, com a conseqüente 

suspensão da ação. O benefício pode, também, ser requerido pela parte ré juntamente com a 

contestação. 

 

A simples alegação do interessado basta para que o juiz possa conceder-lhe o 

benefício da assistência judiciária. Como já dito anteriormente, tal alegação constitui 

presunção juris tantum de que o requerente é, deveras, necessitado. Contudo, o juiz da causa, 

utilizando-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

requerente reflete sua verdadeira capacidade econômica, capacidade esta hábil a suportar as 

despesas do processo. A declaração pua e simples não constitui prova inequívoca daquilo que 

ele afirma e tão pouco obriga o juiz a acolhê-las, principalmente se outras provas 

evidenciarem que a necessidade invocada pelo interessado não é aquela que justifica a 

concessão do beneplácito. O magistrado pode entender, também, que a atividade exercida 

pelos requerentes indica que os mesmo não são pobres nos termos da lei, não havendo 

nenhum óbice para que o mesmo ordene a comprovação do estado de necessidade. Assim, o 

juiz tem o livre juízo de valor, tendo nesse juízo o poder de deferir ou não a assistência.  

 

O §1º, do art. 4, da Lei 1.060/50 garante a presunção de pobreza até prova em 

contrário. A prova em contrário que destrona tal presunção deve ser cabal, no sentido de que o 

beneficiário pode arcar com as custas do processo sem qualquer prejuízo para si ou para sua 

família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado, não se admitindo quaisquer 

inferências a respeito de suas condições pretéritas. Se durante o curso da ação, o beneficiário 

pobre venha a ter sua condição econômico-financeira modificada, o juiz da causa deve cassar 
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o seu benefício. Provada a negativa de pobreza, aquele que agiu de má-fé estará sujeito ao 

pagamento de uma multa de até dez vezes o valor das custas judiciais. 

Havendo prova de que as razões que motivaram o deferimento da assistência 

cessaram, o magistrado deverá, de ofício, decretar a revogação do mesmo, sempre ouvindo-se 

a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis. 
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7 A RESPONSABILIDADE FINAL PELO CUSTO DO PROCESSO 

 

O Código de Processo Civil estabelece que a obrigação de arcar com os gastos 

relativos ao processo é de responsabilidade do vencido na demanda. Vejamos o disposto no 

art. 20, caput: 

 

Art. 20 - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 
antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, 
nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. 

 

A condenação na sentença a qual se refere o artigo abrange os honorários do 

advogado do vencedor da demanda e as despesas por este adiantadas, acrescentadas as verbas 

não pagas ao Estado ou aos auxiliares da Justiça. Trata-se, portanto, de uma obrigação 

correspondente a direitos subjetivos do sujeito a quem o pagamento seja devido, podendo 

este, inclusive, utilizar-se da via executiva para forçar o cumprimento da obrigação. 

 

Dessa maneira, o Brasil adotou a sucumbência como critério instituidor da 

obrigação pelo custo do processo. Como vimos anteriormente, este critério é utilizado em 

diversas legislações alienígenas e, sem dúvida, é o que reflete maior eqüidade e justiça. 

Responde pelo processo quem houver dado causa ao mesmo, seja propondo uma ação 

inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a propor uma demanda para 

haver seu direito ou manter aquilo que é seu por direito. 

 

Contudo, Cândido Rangel Dinamarco propõe que a sucumbência deve utilizada 

como apenas um indicador da relação causal, uma vez que há casos em que tal indício perde a 

sua legitimidade, como por exemplo quando alguém vai a juízo cobrar algo que o devedor 

sempre se dispôs a pagar, reconhecendo este o pedido e realizando o pagamento. O art. 26 do 

Código de processo Civil determina que quem reconhece o pedido é sucumbente. No entanto, 

tal condenação seria eticamente ilegítima, uma vez que, antes do processo, o devedor não 

oferecia qualquer resistência à pretensão do credor de haver seu crédito36. A nosso ver, nesse 

caso o magistrado deve condenar o credor, recorrendo aos princípios gerais do direito para 

fundamentar sua decisão, uma vez que foi o próprio credor quem deu causa ao processo, indo 

ao juízo sem necessidade e movimentando a máquina judiciária sem precisão. 

                                                 
36 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 645. 
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7.1 Sucumbência recíproca 

 

O art. 21, caput, do Código de Processo Civil, disciplina: 

 

Art. 21 - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as 
despesas. 
 

O mencionado dispositivo trata da sucumbência recíproca que é aplicada quando 

cada parte for parcialmente vencida e parcialmente vencedora. A cada litigante será atribuído 

o valor a ser pago em forma de honorários e despesas na medida de sua sucumbência. 

 
7.2 A Condenação em Processo de conhecimento 
 

No processo de conhecimento, o magistrado deverá condenar o vencido a pagar o 

valor dos honorários advocatícios do patrono do vencedor, bem como as despesas que este 

houver antecipado. Tal condenação faz-se necessária sempre que uma sentença é proferida, 

qualquer que seja sua natureza, não restringindo-se apenas quando o juiz julga a causa. Desse 

modo, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve aparecer também 

quando do julgamento de mérito de casos extraordinários como a transação e a prescrição, 

bem como quando o processo é extinto sem julgamento de mérito. 

 

A sentença conterá tópico específico onde o juiz de maneira fundamentada, 

atribuirá os encargos da sucumbência ao vencido, arbitrando o valor dos honorários com base 

nas disposições do Código de Processo Civil e determinando que a parte vencida pague à 

vencedora as custas que esta houver adiantado. 

 

7.3 A Condenação no Âmbito dos Juizados Especiais 

 

Como é sabido, os Juizados Especiais Cíveis são órgãos do Poder Judiciário que 

visam solucionar pequenas causas com rapidez, de forma simples, sem despesas e buscando, 

sempre, um acordo entre os litigantes. Infelizmente, os juizados especiais não tem atendido 

sua finalidade e, em muitos casos, o desfecho de seus processos é mais demorado que os 

processos que correm perante a justiça comum. 
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No processo dos juizados especiais as partes não estão sujeitas ao pagamento de 

custas processuais e honorários de advogado, qualquer que seja o vencido, apenas em 

primeiro grau de jurisdição e não havendo este litigado de má-fé. É interessante anotarmos 

que para as causas de até vinte salários mínimos, as partes não necessitam estar assistidas por 

advogado. Em segundo grau de jurisdição, os recursos serão preparados e, ao fim, o vencido 

na demanda responderá pelas despesas do processo. 

 

7.4 A condenação em Mandado de Segurança 
 

A questão da condenação em honorários advocatícios em sede de manda de 

segurança vem sendo alvo de muitas discussões e controvérsias desde o surgimento do 

instituto no país, em 1933. Muitos defendem que não razão para se negar condenação em 

honorários advocatícios no âmbito do mandado de segurança, já que o mandado de segurança 

se constitui como uma ação, na acepção processualista do termo, pois podemos identificar 

com clareza as partes, o pedido e a causa de pedir e também, que nesses casos deve-se adotar 

o sim o princípio da sucumbência, característico do Código de Processo Civil pátrio, como no 

ensinamento de Nelson Campos, citado por Yussef Said Cahali. Vejamos o inscrito: 

 
A perda da causa é o único pressuposto para que seja imposta a condenação da verba 
cogitada, não mais sendo ela resultante de culpa ou dolo processual. Não é lógico 
nem é justo que o vitorioso na contenda, depois de ter direito líquido e certo 
agredido, após passar por todos os conhecidos e naturais aborrecimentos, senão 
vexames, sempre presentes, ínsitos mesmos, em todas as pelejas judiciais, ainda 
sobra uma diminuição patrimonial, tendo que arrostar com a remuneração do 
trabalho de seu patrono. Ademais, condenar o vencido em todas as parcelas da 
sucumbência é, sem dúvida, a solução mais conveniente, na medida em que, por um 
lado, refreia uso impertinente do mandamus pelo particular, e, por outro, estimula a 
autoridade a decidir, em instâncias administrativas, de modo mais refletido, sobre 
postulações eventualmente envolventes de direito líquido e certo.37  

 
Em 1968, com o julgamento do RE 61.097, o Supremo Tribunal Federal editou a 

jurisprudência, Súmula 512, que assim dispõe: “não cabe condenação em honorários de 

advogado na ação de mandado de segurança”. 

 

A orientação da Suprema Corte se fundou em diferentes argumentos: a)     o 

mandado de segurança se trataria de processo sem lide; b)     a autoridade impetrada não se 

defende, apenas sustenta o ato; c)      no habeas corpus, processo de idêntica natureza, 

também não haveria condenação honorária; d)     tratar-se-ia de garantia de sede 

                                                 
37 CAHALI, Yussef Said apud Nelson Sampaio. Honorários advocatícios. 3a ed. São Paulo: RT, 1997. p. 1266. 
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constitucional; e)     o representante judicial do Estado não poderia receber honorários, por já 

ser remunerado. 

 

Mesmo com o advento do Código de Processo Civil, em 1973, a posição do 

Pretório Excelso se manteve, entendendo-se que os princípios que haviam justificado a edição 

da Súmula permaneceram inalterados com a nova codificação. 

 

É bem verdade que a mencionada súmula não é pacífica, sendo alvo de 

divergências inclusive entre os membros do próprio STF. Contudo tornou-se entendimento 

predominante nos tribunais pátrios, principalmente após a edição da súmula 105 do Superior 

Tribunal de Justiça, acabando com a divergência entre a sua primeira e sexta turmas, que 

assim dispõe: “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários 

advocatícios”. É interessante destacarmos a fundamentação do Min. Nilson Naves, no 

julgamento de embargos de divergência no ERESP nº 27.879-4-RJ, onde o mesmo traça um 

paralelo entre os posicionamentos contra e a favor, servindo mais tarde como precedente para 

elaboração da já mencionada súmula 105, vejamos o trecho final do voto: 

 
Posto isto, de modo que a Corte Especial possa melhor se orientar, declino minha 
posição favorável ao princípio inscrito na súmula 512. De todos os argumentos 
apresentados, separo dois deles: aquele que destaca o aspecto particular do mandado 
de segurança, ou a especial natureza dessa ação, de índole tão nobre que se confunde 
constitucionalmente, com o habeas corpus; e aquele da dificuldade da condenação, 
particularmente, quando se cuidar de mandado requerido contra ato judicial. Dou-me 
por bastante confortado com essas duas razões. Ao que creio, a melhor das soluções 
é a que propõe que o mandado de segurança não comporta, mesmo, condenação em 
honorários de advogado, em qualquer hipótese. 
Daí que, conhecendo os embargos de divergência, rejeito-os, aderindo-me, pois, ao 
ponto de vista da 6ª Turma38 
 

Após a discussão haver sido assentada no STJ, o assunto acomodou-se tanto na 

doutrina quanto na jurisprudência. Apesar desse esmorecimento da discussão, defendemos 

que a matéria deve ser disciplinada no plano normativo, sepultando o assunto de uma vez por 

todas. 

 

Resta-nos analisar, portanto, a condenação em relação às custas.. O impetrante 

responde pelas obrigações adiantamento das despesas. Caso a decisão lhe seja contrária, será 

condenado a recolher o resquício das despesas devidas. Ao impetrado, que na maioria dos 

casos é um agente estatal, quase nunca é imposto o pagamento das custas nas situações em 

                                                 
38 REsp. n.° 27.879-4/RJ; Rel. Min. Nilson Navez; STJ - CE; j. 23.09.1993. 
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que o mesmo é sucumbente, uma vez que a Fazenda Pública é isenta de tal obrigação. Isso é é 

decorrência lógica. Ora, se a Fazenda Pública é totalmente dispensada do adiantamento do 

valor das despesas processuais ao Estado, nada mais lógico que desobrigá-la, também do 

pagamento quando vencida, pois seria irracional exigir pagamento da Fazenda a ela mesma, 

representada, ultimamente, por seus magistrados. 

 

Vale ressaltar, por fim, que o ente estatal fica obrigado a restituir ao impetrante os 

valores adiantados relativos ao preparo. 

 

7.5 A condenação em Processo Cautelar 
 

Em sede de processo cautelar há diferentes entendimentos relativos ao cabimento 

de condenação em honorários advocatícios que devem ser consideradas. O primeiro deles 

defende que jamais haverá condenação, uma vez que não há mérito no processo cautelar e, 

por conseguinte, valor da causa. Por já haver condenação em honorários no processo 

principal, fica excluída a condenação em sede cautelar. 

 

Outra corrente defende que sempre há condenação em processo cautelar, pois os 

honorários do advogado são um direito garantido em lei, independente da natureza do 

processo. 

 

Por fim, há o entendimento que nas ações contenciosas, em que o patrimônio das 

partes é atingido, é cabível a condenação desde que aconteça de forma proporcional e de 

modo que se somados aos honorários do processo principal, não encontrem um valor 

exorbitante. Importante ressaltar que para essa corrente, no âmbito das ações voluntárias 

como a produção antecipada de provas e a notificação, não há o cabimento da condenação em 

honorários. 

 

Filiamo-nos à hipótese do cabimento da condenação em honorários advocatícios e 

custas processuais em sede cautelar, desde que observadas as seguintes situações. Caso a 

cautela requerida seja negada, o autor pagará o custo do processo, independente do momento 

da instauração do mesmo, podendo ser preparatório ou incidental. O autor também arcará com 

os gastos se a cautela concedida perder a eficácia, no caso de ação principal não haver sido 

proposta no prazo de trinta dias, como determina a lei. Se a medida for concedida e o autor for 
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vencedor no processo principal, o derrotado arcará, também, com os custos do processo 

cautelar. Se concedida a cautela, o autor for derrotado no processo principal, arcará ele com as 

custas processuais e honorários, uma vez que o processo cautelar reveste-se de 

instrumentalidade. 

 

7.6 A condenação do beneficiário da justiça gratuita 
 

Finalmente chegamos ao tópico mais importante do presente trabalho. A partir de 

agora analisaremos a possibilidade da condenação do beneficiário da assistência judiciária, 

alcançado pelos ditames da Lei nº 1.060/50, em custas processuais e honorários de advogado, 

bem como seus aspectos e o posicionamento da doutrina e jurisprudência em relação a essa 

importante faceta do direito processual civil pátrio. 

 

Grande celeuma o tema tem causado nos tribunais pátrios. Há quem defenda que o 

beneficiário deve ser condenado, como há quem rejeite essa possibilidade. Para que possamos 

formular entendimento fundamentado em relação ao assunto devemos analisar, inicialmente, 

o art. 12 da Lei 1.060/50, in verbis: 

 
Art. 12 – A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a 
pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se 
dentro do prazo de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder 
satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. 

 
Alguns tribunais pátrios chegaram a decidir que a possibilidade de cobrança de 

honorários à parte beneficiária da justiça gratuita que perdeu a condição de necessitada não 

foi recepcionada pela Constituição Federal. Todavia, o Supremo Tribunal Federal assentou a 

discussão, entendendo que o mencionado art. 12, não é incompatível com o disposto no art 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal: 

 
Custas: condenação do beneficiário da justiça gratuita. O beneficiário da justiça 
gratuita, que sucumbe e condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe 
serão exigidas, se até cinco anos contados da decisão final, puder satisfazê-las sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família: incidência do art. 12 da L. 1.060/50, que 
não e incompatível com o art. 5., LXXIV, da Constituição.39 

 
7.6.1 A necessidade da condenação 

 

                                                 
39 RE. n.° 184.841/DF; Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF - 1.ª T; D.J: 08.09.1995. 
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Feita essa consideração inicial à cerca da constitucionalidade do art. 12 da Lei 

1.060/50, resta-nos a questão: deve o magistrado, ao prolatar sentença contrária ao 

beneficiário da justiça gratuita, condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios? A nosso ver, o magistrado deve fazer essa condenação, por um motivo muito 

simples. O Estado-juiz, na figura dos magistrados, não pode negar o direito da parte 

vencedora em uma demanda de executar a parte vencida, detentora do benefício da assistência 

judiciária, para reaver as despesas do processo ao qual não deu causa, caso esta última haja 

perdido a condição de miserabilidade que motivou o benefício. Tão pouco parece-nos 

razoável que o juiz possa isentar o detentor do beneplácito do pagamento dos honorários do 

advogado da parte vencedora.  

 

Ao prolatar a sentença, o juiz deve redigir dispositivo, claro condenando o 

beneficiário da assistência judiciária a pagar as custas processuais que a parte vencedora 

houver adiantado, bem como os honorários advocatícios ao patrono desta. 

 

 Contudo, tal disposição deve ser condicionada.  A condição para o pagamento 

será a reversão da condição de necessidade que motivou o deferimento do benefício dentro do 

prazo de cinco anos, contados a partir da última decisão. Dessa maneira o pagamento resta 

suspenso, não estando beneficiário isento ou eximido do mesmo. Apesar de os tribunais 

superiores pátrios já haverem firmado posicionamento relacionado a esse tema, ainda 

podemos encontrar muitas sentenças que isentam ou eximem o beneficiário do pagamento, em 

virtude de sua condição, tolhendo o direito da parte vencedora de reaver as despesas gastas 

em processo que não deu causa. O Ministro Waldemar Zveiter proferiu voto, que foi 

acompanhado pela unanimidade dos demais votantes, no REsp 72820/SP40, onde esclareceu a 

questão, fundamentando seu posicionamento na doutrina e jurisprudência pátria.  

 

De acordo com o julgado, caso a situação do condenado, detentor do benefício, se 

reverta perdendo este a condição de miserável jurídico, o mesmo estará sujeito ao pagamento 

das obrigações sucumbenciais. A modificação dessa condição será feita mediante prova e 

caberá aos interessados a colheita das mesmas. Dois são os interessados no caso: a parte 

vencedora para reaver os gastos adiantados com o processo e o Estado, para recolher a seus 

cofres as custas que lhe são devidas. Entretanto, é muito difícil, quiçá impossível, para o 

                                                 
40
REsp. n.° 72820/SP; Rel. Min. Waldemar Zveiter; STJ - 3.ª T; D.J: 24.06.1996. p. 22755. (Anexo B) 
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Estado acompanhar a vida do condenado durante cinco anos após a prolação da decisão final, 

para executá-lo nas custas, caso sua situação econômico-financeira se modifique. Assim, fica 

a cargo do vencedor estar atento para tal. 

 

7.6.2. A sentença condenatória 
 

 Mas surge um questionamento: prolatada a sentença final, caso o beneficiário, 

dentro do prazo de cinco anos estabelecido pela lei, tenha uma mudança em sua situação 

econômico-financeira que o possibilite de arcar com as obrigações sucumbenciais sem 

prejuízo a seu sustento próprio ou de sua família, como se procederá a comprovação de tal 

reversão para que se possa efetivar a condenação disposta na sentença? 

 

Inicialmente, temos que ter a ciência de que a sentença que condena o beneficiário 

da assistência judiciária em custas processuais e honorários advocatícios é uma sentença 

condenatória, sentença esta que poderá ter dois objetos de condenação, quais sejam: a 

condenação do objeto principal da ação e a condenação ao pagamento das obrigações 

sucumbenciais. Aqui cabe uma breve análise da sentença condenatória no processo civil. 

 

A sentença condenatória é a mais complexa e interessante dos tipos de sentença 

no processo civil brasileiro. É a espécie de sentença que, além de declarar a existência do 

direito da parte, aplica uma condenação ao vencido, normalmente o réu. Na lição de Cintra, 

Grinover e Dinamarco, “Acolhendo a pretensão do autor, a decisão afirma a existência do 

direito e sua violação, aplicando a sanção correspondente à inobservância da norma 

reguladora do conflito de interesses.”41 E essa sanção, continuam, é uma sanção de direito 

processual, porque possibilita ao vencedor, caso não seja cumprida, iniciar a fase executória 

do processo, a execução forçada, não se confundindo com a sanção de direito material, que 

carece de momentânea força executiva. 

  

José Frederico Marques, por sua vez, afirma que “a sentença condenatória, ao 

mesmo tempo em que decide a lide julgando procedente a ação, configura-se como título 

                                                 
41 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel.. Op. cit., 
p. 304. 
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executivo”42. Para Humberto Theodoro Júnior, “Na sentença condenatória, certifica-se a 

existência do direito da parte vencedora, ‘como preparação à obtenção de um bem jurídico’. 

Exerce, pois, dupla função: ‘aprecia e declara o direito existente e prepara execução.’”43. Mas, 

quem melhor trata das sentenças condenatórias é Alexandre Freitas Câmara, dando especial 

enfoque a esta modalidade de sentença. Ao fundamentar-se na classificação com relação ao 

conteúdo da sentença (reflexo do objeto pretendido na ação) e não com relação aos efeitos da 

sentença, apresentando e criticando ainda outros conceitos de renomados doutrinadores, 

chegou à conclusão de que “a sentença condenatória é aquela que impõe ao réu o 

cumprimento de uma prestação (de dar, fazer ou não fazer), correspondendo a este conteúdo o 

efeito de permitir a execução forçada do comando contido na decisão”44. 

  

Ou seja, a sentença condenatória é requisito essencial para, além de declarar a 

existência do direito pretendido, em vez de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica 

(sentenças constitutivas), ela torna exigível uma obrigação. Sem a declaração judicial, a 

obrigação definida em lei não é exigível: o credor recebe a prestação porque o devedor, 

agindo com base no princípio da boa-fé e do pacta sunt servanda, o cumpre, de bom grado; 

somente após manifestação judicial, pode o devedor ser coagido a cumprir, ou transformar o 

cumprimento em perdas e danos. 

 

Em suma, essa modalidade de sentença é uma que, atendendo a uma pretensão do 

autor, impõe uma prestação ao réu. A sentença condenatória normalmente possui efeitos ex 

tunc, retroagindo ao momento em que devia ter sido cumprida a condenação, havendo 

exceções logicamente, como, por exemplo, no caso da ação de alimentos, na qual estes só são 

exigíveis a partir da propositura da ação, ainda que antes disso o alimentante já estivesse 

comprometido com o pagamento da pensão alimentícia. 

  

Câmara, repetindo lição de Carnelutti, afirma considerar este que “a diferença 

entre condenação e a mera declaração não se encontra na natureza do ato judicial, mas em seu 

objeto. Condenar seria, então, a ‘declaração de certeza da relação relativa à sanção”45. 

                                                 
42 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. v. 3, 1. ed. atual.. Campinas: Bookseller, 
1997, p. 51. 
43 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: Teoria Geral do Direito Processual 
Civil e Processo de Conhecimento. Vol. 1, 46. ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 575. 
44 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. v. 1, 10. ed. ver. e atual.. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004, p.445. 
45 CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit., p. 441. 
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Menciona ainda a mudança de paradigma que se operou no processualista: no início tomou a 

sentença condenatória sob o âmbito da ilicitude, como se sanção só pudesse advir da ilicitude; 

depois, passou a adotar a visão a respeito da responsabilidade, admitindo as sanções legais, 

sem cunho de ilicitude. 

 

Feitas tais considerações, podemos concluir que a sentença condenatória expressa 

uma imposição dirigida pelo juiz ao réu a fim de que se cumpra uma prestação de dar, fazer 

ou não fazer e é a este elemento que corresponde o efeito de permitir a instauração de uma 

execução forçada. 

 

7.6.3. A execução do beneficiário da justiça gratuita em custas processuais e honorários 
advocatícios. 
 

Desse modo, nos casos de condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios, o vencedor na demanda deverá buscar um procedimento de execução por 

quantia certa contra devedor solvente fundada em título executivo judicial, com algumas 

modificações, para que o beneficiário da assistência, que perdeu a condição de miserabilidade 

motivadora do deferimento do benefício, pague as obrigações sucumbenciais, observados os 

devidos trâmites. 

 

Preliminarmente, cumpre-nos destacar a prova da perda da condição de miserável 

jurídico nessa espécie de execução. No requerimento de execução, o exeqüente indicará os 

bens do executado que quer ver penhorados. Ora, se o executado passou a possuir bens que 

possam suportar as obrigações decorrentes da sucumbência, subentende-se, logicamente, que 

o mesmo perdeu a condição que motivou o deferimento do benefício. Aqui cabe um parêntese 

quanto à execução das custas e honorários contra aqueles que receberam o benefício por não 

dispor de liquidez para arcar com as custas imediatas do processo sem prejuízos. Os bens 

destes estarão, sim, sujeitos à penhora. O benefício lhe foi útil durante o curso da ação uma 

vez que não possuiam dinheiro para arcar com os gastos. Encerrada a demanda, existindo 

dispositivo que o condene a arcar com os gastos do processo, formar-se-á um crédito em favor 

do vencedor da demanda, que poderá executá-lo, fazendo recair sobre os bens do vencido. 

Dessa maneira, defendemos que a indicação de bens à penhora constitui meio de prova, em 

processo de execução, da mudança do estado de necessidade do beneficiário da assistência 

judiciária. 
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Proporemos aqui algumas modificações no procedimento executivo que está 

regulado nos art. 475-I a 475-M46 do Código de Processo Civil, a fim de atender à execução 

das obrigações sucumbenciais. 

                                                 
46 Art. 475-I. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se 

de obrigação por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos deste Capítulo.  
§ 1o É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença 

impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.   
§ 2o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover 

simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.  
Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o 

efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por 
cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado 
de penhora e avaliação. 

§ 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu 
advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 
correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias.  

§ 2o Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos 
especializados, o juiz, de imediato, nomeará avaliador, assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo.  

§ 3o O exeqüente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados.  
§ 4o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa de dez por cento 

incidirá sobre o restante.  
§ 5o Não sendo requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz mandará arquivar os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.  
Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:  
I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;  
II – inexigibilidade do título;  
III – penhora incorreta ou avaliação errônea;  
IV – ilegitimidade das partes;  
V – excesso de execução;  
VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença.  
§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título 

judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 
incompatíveis com a Constituição Federal.  

§ 2o Quando o executado alegar que o exeqüente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 
resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição 
liminar dessa impugnação.  

Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que 
relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao 
executado grave dano de difícil ou incerta reparação.  

§ 1o Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exeqüente requerer o 
prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada 
nos próprios autos.  

§ 2o Deferido efeito suspensivo, a impugnação será instruída e decidida nos próprios autos e, caso 
contrário, em autos apartados.  

§ 3o A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando 
importar extinção da execução, caso em que caberá apelação.  

Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:  
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, 

entregar coisa ou pagar quantia;  
II – a sentença penal condenatória transitada em julgado;  
III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em 

juízo;  
IV – a sentença arbitral;  
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Quando a sentença que condena o beneficiário da assistência judiciária torna-se 

eficaz, ou seja, lhe é dado o trânsito em julgado, caberá ao juiz, de ofício, determinar a 

intimação pessoal do devedor para, no prazo de quinze dias, pagar o valor da condenação. No 

entanto, tal disposição não valerá para o procedimento proposto. O juiz ao prolatar a sentença 

condenará o beneficiário da assistência judiciária a pagar as custas processuais e os honorários 

do advogado da parte vencedora, condicionando o pagamento à mudança na situação 

econômico-financeira do assistido no prazo de cinco anos, sob pena de prescrição da 

obrigação, não expedindo a mencionada intimação, implicando numa suspensão automática 

da execução. Modificado quadro econômico-financeiro do beneficiário, no prazo de cinco 

anos, o exeqüente, parte vencedora no processo ou o advogado, na parte que lhe cabe, fará o 

requerimento da execução, nomeando, como já dito, bens à penhora como prova da mudança. 

Obviamente, também não incidirá sobre o montante a multa de 10%, trazida pelo art. 475-J, 

decorrente do não pagamento no prazo de quinze dias contados da intimação. 

 

Realizada a penhora, se procederá a avaliação do bem penhorado, que ficará a 

cargo do oficial de justiça, que caso não possua os conhecimentos necessários para tal, 

comunicará o fato ao juiz que nomeará um avaliador para a tarefa. Daí, o executado será 

intimado para oferecer impugnação à execução no prazo de quinze dias, podendo, também, 

requerer a substituição do bem penhorado por dinheiro ou algum outro bem que possa garantir 

a execução de modo menos danoso a ele. 

 

O oferecimento de impugnação, em regra, não suspende a marcha da execução, 

seguindo daí em diante na forma prevista pelo Código de Processo Civil, com a hasta pública 

dos bens penhorados e o conseqüente pagamento ao credor.Não feita a intimação inicial, 

ficará a cargo do credor, vencedor da demanda, requerer a execução que deverá ser feita. 

 

Por fim, um último ponto deve ser analisado. A questão do custo do processo 

executivo. Com relação às despesas atinentes ao processo propriamente dito, parece não haver 

                                                                                                                                                         
V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente;  
VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;  
VII – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos 

sucessores a título singular ou universal.  
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-J) incluirá a ordem de 

citação do devedor, no juízo cível, para liquidação ou execução, conforme o caso.  
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dúvida que são de responsabilidade do executado, como leciona Humberto Theodoro Júnior47. 

A controvérsia recai sobre a possibilidade de haver ou não, em sede de execução, nova 

condenação em honorários. Sobre o tema, Freitas Câmara leciona: 

 
A fixação de nova verba honorária é absolutamente imperiosa no módulo 
processual executivo. Dizemos isto por três diferentes razões. Primeiro, por 
mera interpretação literal da lei. O art. 20. §4º, do CPC, é expresso em afirmar 
que haverá fixação de honorários “nas execuções” e, de outro lado, o art. 475-I 
do CPC afirma que o cumprimento da sentença, no caso de obrigação 
pecuniária, se faz por execução. É, pois, mera aplicação da literalidade da lei a 
fixação de honorários. Note-se que a lei processual não fala em fixação de verba 
honorária “nos processos de execução”, mas “nas execuções”, o que faz com 
que se tenha natureza de processo autônomo. Segundo, a fixação de honorários 
é uma imposição do princípio da isonomia. Imagine-se o seguinte caso: dois 
credores (A e B) de um mesmo devedor (C). ambos são credores de quantias 
iguais. Ambos ajuízam suas demandas no mesmo dia. Em ambos os processos, o 
réu é condenado a pagar valores rigorosamente iguais, tendo siso as sentenças 
proferidas no mesmo dia. Intimado C a pagar, em quinze dias, os valores a que 
foi condenado (e tendo as intimações se dado no mesmo dia), paga ele, 
voluntariamente, o que deve a B, mas não o que deve a A. O advogado deste 
segundo credor, então, tem de requerer a execução e atuar em todo o módulo 
processual executivo. Ora, a não-fixação de honorários nesse caso fará com que 
se remunere da mesma maneira advogados que tiveram atuações distintas, um 
trabalhando mais do que outro. Isto implica dizer que se terá dado tratamento 
igual a pessoas desiguais, o que é contrário ao princípio da isonomia. 
O terceiro fundamento de nossa tese é, a nosso juízo, o mais relevante: no caso 
de não se ter nova fixação de verba honorária no módulo executivo, a multa de 
dez por cento a que se refere o art. 475-J do CPC perde por completo sua 
eficácia coercitiva. Imagine-se um devedor que tenha sido condenado a pagar 
100 (mais honorários de 10%). Antes da Lei nº 1.232/05, esse devedor deveria 
pagar os 110, sob pena de vir a ser executado (quando, então, seria fixada nova 
verba honorária de mais de 10% , o que levaria a pagar, na execução, um total 
de 121). Agora, a prevalecer o entendimento aqui combatido, condenado o 
devedor a pagar 100 mais honorários de 10%, terá de pagar os 110 sob pena de 
incidir multa de 10% (o que nos leva aos mesmos 121), mas sem nova fixação de 
honorários. A questão, pois, é matemática. A se admitir o entendimento 
segundo o qual não haverá aqui nova fixação de honorários, ter-seá- de chegar 
à conclusão de que o novo sistema de execução de sentenças que condenam a 
pagar dinheiro não afetou, em nada, o bolso do executado (e, como se sabe, o 
bolso é o único nevrálgico comum a todos os seres humanos). A conclusão a que 
se chegaria é que a reforma operada pela Lei nº 11.232/05 mereceria ser 
conhecida pelo nome da célebre peça de Shakespeare: Muito barulho por nada. 
No caso figurado como exemplo, a se aceitar a tese por nós sustentada, o 
devedor condenado a pagar 100 mais honorários de 10% teria de pagar, em 
quinze dias, o valor de 110, sob pena de incidir uma multa de dez por cento 
(levando o valor da condenação a 121), mais honorários na execução (que, se 
fossem fixados em mais 10%, levariam o valor total a 133,10).48 

 
 

Apesar de parte da doutrina se manifestar no sentido de que não deve haver 

fixação de verba honorária, uma vez que não há novo processo, mas mero complemento do 
                                                 
47 THEODORO JÚNIOR, Humberto.  As novas reformas do código de processo civil.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 139. 
48 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. v. II, 14. ed. ver. e atual.. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 356-357. 
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mesmo processo em que sentença já foi proferida, como no ensinamento de Humberto 

Theodoro Júnior49, entendo que a verba honorária é indispensável no módulo processual 

executivo, filiando-me ao posicionamento de Freitas Câmara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Op. cit., p. 139. 
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CONCLUSÕES  

 

Mesmo não podendo precisar o exato momento do surgimento da assistência 

judiciária àqueles que não dispunham de recursos para fazer valer seu direito em disputa dita 

judicial, podemos observar que o mencionado instituto sofreu uma enorme evolução sendo, 

hoje, decorrente do inafastável princípio do acesso à justiça, entendido como direito 

fundamental. 

 

Desse princípio decorrem três outros conceitos, que se mostram de suma 

importância para o entendimento para o total entendimento da matéria: assistência jurídica, 

assistência judiciária e justiça gratuita. Dos três, a expressão justiça gratuita, engloba os 

outros dois conceitos, sendo, para os objetivos a que nos propomos, a de uso ideal. 

 

Com o estudo da assistência judiciária no Brasil, desde as Ordenações Filipinas 

até o novo entendimento de assistência jurídica dado pela Constituição de 1988, podemos 

fazer uma reflexão à cerca da problemática do acesso á justiça no Brasil, entendendo este 

como meio de garantir a tempestividade da justiça e a efetividade do processo. 

 

No tocante aos custos do processo, firmamos entendimento que as custas devem 

ser adiantadas pelo interessado no procedimento. Caso este seja beneficiário da assistência 

judiciária, estará isento de pagá-las. Ao fim do processo, o derrotado é condenado a ressarcir 

os gastos que a parte vencedora, que, via de regra, não deu azo à demanda, teve que 

despender, bem como a recolher alguma custa ainda não paga ao Estado.  

 

Quanto aos honorários de advogado, pensamos haver superado a querela sobre a 

quem pertence os ditos honorários. Mesmo com os entendimentos clássicos de que os 

honorários de sucumbência são pára ressarcir a parte pelos gastos com seu patrono, chegamos 

à conclusão que as obrigações sucumbenciais relativas aos honorários devem ser pagas ao 

advogado, que por fazer do patrocínio judicial sua profissão, adquirindo dela seu sustento e de 

sua família, tem direito de perceber os honorários oriundos da sucumbência, tendo estes 

caráter alimentício, estando sujeitos a inscrição na lista de precatórios. Podemos, portanto, 

dizer que os honorários advindos da sucumbência são o salário legal do advogado 

Com relação à concessão do benefício, firmamos entendimento que as entidades 

assistenciais sem fins lucrativos, podem ser beneficiadas com a justiça gratuita, sendo 
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divergente o entendimento a nível de jurisprudência e doutrina. Vimos, também, que as 

pessoas físicas encontram dificuldades econômicas para arcar com os gastos de um processo, 

até mesmo os mais abastados, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. 

 

Por fim, chegando ao escopo do trabalho passamos a defender a necessidade da 

condenação daquele que alcançou o beneplácito da justiça gratuita, quando vencido no âmbito 

das ações civis. Erguemos o pendão de que o magistrado, ao prolatar sentença onde o 

beneficiário da justiça gratuita é derrotado, deve condená-lo nas obrigações sucumbenciais, 

suspendendo, simultaneamente, a cobrança do pagamento até que haja mudança na situação 

econômico-financeira do condenado. Defendemos tal posicionamento, pelo simples fato de 

ser inadmissível que o Estado, no exercício de sua função judicante, prive a parte vencedora 

de reaver os gastos adiantados em processo que não deu causa, bem como também, suprima o 

direito do advogado de perceber o que lhe é de direito. 

 

Assim, após uma análise geral dos conceitos de acesso à Justiça e dos institutos 

decorrentes desse princípio, bem como de um estudo detalhado dos aspectos econômicos 

relativos ao processo civil brasileiro, chegamos à conclusão que o beneficiário da justiça 

gratuita não esta isento de sofrer condenação em processo em que reste derrotado, devendo, 

sim, ser condenado a arcar com os custos do processo, respeitadas as imposições legais. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A - RE. n.° 470407/DF 
 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. 

PRECATÓRIO. ART. 100, § 1-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

1. O art. 100, § 1-A, da Constituição Federal dispõe: "Os créditos de natureza 

alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e 

suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, 

fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado". 

 

2. A ratio essendi do art. 1º da Emenda nº 30 dirigi-se exatamente àquelas verbas 

necessarium vitae, que são devidas e em relação às quais as partes não podem praticamente 

sobreviver, razão pela qual mereceram um tratamento constitucional privilegiado. 

 

3. Deveras, a verba decorrente dos honorários de sucumbência - cuja retribuição é 

aleatória e incerta - dependente do êxito da parte a qual patrocina, não podem ser 

considerados da mesma categoria dos alimentos necessarium vitae previstos na Carta Magna. 

 

4. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido. 

 

Foram interpostos quatro embargos de declaração, sendo todos desprovidos pelo 

Colegiado (folha 378 a 385; 398 a 405; 435 a 444; 458 a 467). 

 

No recurso extraordinário de folha 469 a 478, no qual se evoca a alínea "a" do 

permissivo constitucional, o recorrente articula com a transgressão dos artigos 5º, cabeça e 

incisos XXXV, LV e LXIX, 37 e 93, inciso IX, da Carta Política da República. Alega ter a 

Corte de origem deixado de analisar, mesmo após o julgamento dos sucessivos declaratórios, 

"nove questões constitucionais que haveriam sido regularmente suscitadas naquele recurso 

ordinário de ampla devolutividade" (folha 473). Assevera que, nos quatro acórdãos relativos 

aos embargos, registrou-se, superficialmente, a ausência de vícios no julgado, mas sempre 

considerando-se o envolvimento de recurso especial e não ordinário, como era o caso. Afirma 
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que os acórdãos possuem o mesmo teor, sendo o último mera reprodução dos dois anteriores, 

o que confirmaria a negativa de prestação jurisdicional apontada e a inobservância ao devido 

processo legal. 

O recorrente esclarece haver impetrado mandado de segurança contra ato de 

natureza administrativa de competência privativa do Presidente do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, mas praticado ilegalmente e com abuso de poder por servidores da Divisão de 

Precatórios da Corte, que consistiu na inclusão do precatório na listagem ordinária para 

pagamento parcelado. Salienta tratar-se de crédito de natureza alimentícia, referente a 

honorários advocatícios e que, no exame do mandado de segurança, não se apreciou a matéria 

crucial, relativa "à anulação do ato administrativo irregularmente praticado por servidora que 

usurpara os poderes hierárquicos do próprio Presidente do Tribunal, ao fazer a extemporânea 

e equivocada classificação, ignorando-se a existência de um agravo regimental engavetado – 

para enveredar-se pelos caminhos da interpretação teleológica do novel § 1º-A do artigo 100, 

que fora acrescido ao texto constitucional pela recente Emenda nº 30, de 13.09.2000" (folha 

476). A partir de então, prossegue o recorrente consignando que o enfoque dado à questão foi 

o concernente à natureza da verba honorária, deixando-se de lado aquele efetivamente 

impugnado por meio do mandado de segurança. 

 

A União apresentou as contra-razões de folha 480 a 487, ressaltando o caráter 

protelatório do extraordinário, por pretender o reexame de matéria exaustivamente analisada 

na esfera ordinária. Evoca o Verbete nº 284 da Súmula desta Corte, aludindo à deficiente 

fundamentação do recurso. Entende estar a matéria restrita à interpretação de normas 

infraconstitucionais e aponta o não-cabimento do recurso contra decisão referente ao 

processamento de precatório. 

 

O recurso foi admitido mediante o ato de folhas 489 e 490. 

 

A Procuradoria Geral da República, no parecer de folha 499 a 501, preconiza o 

provimento do recurso, considerando o caráter alimentar dos honorários. 

 

É o relatório. 

 

VOTO: Na interposição deste recurso, foram observados os pressupostos gerais de 

recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia que atua em causa própria, 
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restou protocolada no prazo assinado em lei. A notícia do acórdão atinente aos últimos 

embargos foi publicada no Diário de 22 de agosto de 2005, segunda-feira (folha 468), 

ocorrendo a manifestação do inconformismo em 6 de setembro imediato, terça-feira (folha 

469). Os documentos de folha 471 evidenciam a regularidade do preparo.  

 

Cumpre frisar, por oportuno, que, quando da interposição dos diversos embargos 

declaratórios, sempre esteve em questão, considerado o fenômeno da interrupção, o objeto 

respectivo, ou seja, o prazo referente ao extraordinário. No mais, se de um lado é certo que a 

Corte de origem não emitiu entendimento sobre as matérias veiculadas nos sucessivos 

embargos declaratórios, de outro, o tema de fundo propriamente dito deste extraordinário, ou 

seja, a natureza jurídica dos honorários advocatícios para efeito de expedição de precatório foi 

objeto de debate e decisão prévios.  

 

A Corte de origem teve como exaustiva a definição de crédito de natureza 

alimentícia constante do artigo 100, § 1º-A, da Constituição Federal, apenas tomando sob tal 

ângulo salário, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios 

previdenciários e indenização por morte ou invalidez, fundada na responsabilidade civil, em 

virtude de sentença transitada em julgado. O enfoque não merece subsistir. Se por um aspecto 

verifica–se explicitação do que se entende como crédito de natureza alimentícia, por outro, 

cabe concluir pelo caráter simplesmente exemplificativo do preceito. É que há de prevalecer a 

regra básica da cabeça do artigo 100 e, nesse sentido, constata-se a alusão ao gênero crédito 

de natureza alimentícia. O preceito remete necessariamente ao objeto, em si, do crédito 

alimentar visado. Ora, salários e vencimentos dizem respeito a relações jurídicas específicas e 

ao lado destas tem-se a revelada pelo vínculo liberal. Os profissionais liberais não recebem 

salários, vencimentos, mas honorários e a finalidade destes não é outra senão prover a 

subsistência própria e das respectivas famílias.  

 

Conforme explicitado no voto do relator no Tribunal Regional Federal, não sendo 

sufragado pela ilustrada maioria, o precatório, embora rotulado de comum, versa apenas os 

honorários advocatícios. Então, há de se concluir pelo caráter alimentar, ficando afastado o 

enquadramento até aqui prevalecente. Ao julgar, perante a Segunda Turma, o Recurso 

Extraordinário nº 170.220-6/SP em 19 de maio de 1998, cujo acórdão foi publicado no Diário 

da Justiça de 7 de agosto de 1998, tive a oportunidade de consignar que a jurisprudência 

consolidou-se no sentido de dar-se ordem especial de precatórios quando envolvida prestação 
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alimentícia, em que pese o artigo 100 da Constituição Federal conter expressão, em bom 

vernáculo, excluindo o hoje famigerado sistema de execução.  

Consoante o disposto na Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, os advogados têm 

direito não só aos honorários convencionados como também aos fixados por arbitramento e na 

definição da sucumbência – artigo 22 – sendo explícito o artigo 23 ao estabelecer que os 

honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao 

advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer 

que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. Repita mais uma vez que os 

honorários advocatícios consubstanciam, para os profissionais liberais do direito, prestação 

alimentícia. Daí se considerar infringido o artigo 100 da Constituição Federal, valendo notar 

que, no recurso extraordinário, embora explorado em maior dimensão o vício de 

procedimento, revela-se inconformismo com o julgamento no que tomada a parcela como a 

indicar crédito comum.  

 

Provejo o recurso extraordinário para conceder a segurança e determinar a 

retificação da classificação do precatório, tomando-o como de natureza alimentícia com as 

conseqüências próprias 
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ANEXO B - REsp. n.° 72820/SP 

 

O Acórdão proferido nos Embargos Infringentes consignou que (fls. 91/92):  

 

“A circunstância de ser beneficiário da assistência judiciária, por outro lado, não 

extingue ou impede formação de crédito das partes contrárias pelas despesas da sucumbência, 

determinadas pelo fato objetivo da derrota na causa, situação que não diz respeito à isenção 

que a lei concede aos necessitados quanto ao pagamento ou adiantamento de custas e 

emolumentos a carga destes últimos, e de honorários de seus próprios advogados. Caso 

referido destinatário desse favor legal permaneça, após a sua derrota, na situação de 

miserabilidade que justificou a concessão do benefício legal em apreço, claro está que isso 

justifica a suspensão da exigibilidade do crédito pela sucumbência, como previsto no art. 12 

da Lei nº 1.060/50, e considerado pela ilustre maioria, mas, nada pode justificar que, havendo 

modificação na fortuna do mesmo, que lhe possibilite suportar esse encargo sem prejuízo de 

sustento próprio e de seus dependentes, não se lhe possa exigir o cumprimento da obrigação 

que assim lhe é imposta. Mais uma vez com o devido respeito e acatamento de 

respeitabilíssimas opiniões em contrário, não nos parece que a obrigação decorrente da 

sucumbência possa ser confundida com o dever de adiantar o pagamento de despesas em lei 

previstas para a prática de atos judiciais em proveito de quem os reclama, sob pena de o 

interessado não os ver praticados e decorre como já adiantado, da derrota em pleito judicial, e, 

assim, não se pode conceber que tais ônus se considerem como parte daquelas despesas. A 

condenação da parte vencida, beneficiária ou não da assistência judiciária, a ressarcir a parte 

contrária do que teve esta de despender no pleito que contra ele sustentou, é mero corolário da 

aplicação dos princípios Gerais do Direito, e independe da situação de miserabilidade do 

devedor. Esta pode justificar a suspensão dos atos de execução do julgado que reconhece sua 

responsabilidade, mas jamais pode operar como causa de sua extinção ou exoneração. Admitir 

o contrário, seria criar uma situação de privilégio, imprevista no Ordenamento Jurídico 

nacional, pela qual o beneficiário da assistência judiciária ficaria imune ao dever de reparar os 

danos produzidos a terceiros, em face de sua situação econômica; como já destacado, isso 

pode determinar a inutilidade prática da deflagração dos processos legais previstos para 

efetivação do crédito correspondente, por ausência de patrimônio que possa garantir o crédito 

correspondente, o que justificaria a suspensão da execução correspondente, mas jamais a 

negativa do crédito, que deve ser reconhecido a quem o tenha, muito embora venha a se 
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caducar no qüinqüênio seguinte não obtiver o credor a satisfação do indigitado crédito, por 

permanecer o devedor em situação de miserabilidade jurídica”. 

 

Insurge-se o recorrente alegando contrariedade ao art. 3º da Lei 1.060/50, 

sustentado que, por força deste dispositivo “... não se pode impor ao beneficiário da 

gratuidade de justiça o ônus de pagar os honorários do advogado da parte contrária nem os 

gastos de custas processuais pela mesma despendidos”.  Pretende a isenção, 

incondicionalmente, do pagamento dos ônus sucumbências. Em prol de sua tese traz À 

colação aresto do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. E, assim, 

examino o Especial. 

 

A matéria não é pacífica, mas filio-me à corrente que entende que o benefício da 

Justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários, mas consiste 

na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do 

necessitando. 

 

No Caso, o réu, ora recorrente, por ser pobre, obteve assistência judiciária (fls. 

114) e foi vencido na Ação de Despejo (fls. 115/116). 

 

Sobre o tema leciona Said Cahali: 

 

“Na válida advertência de Guizo Arzua, a nota de necessidade, que dá direito à 

gratuidade da justiça não é salvo-conduto para que a parte se haja na causa impunemente, sem 

respeito à disciplina legal. Vencido o beneficiário, e comprovada a sua culpa ou dolo 

(escrevia ao tempo do CPC de 1939), poderá ser condenada nas custas e honorários de 

advogado, ainda que tal condenação não possua significação prática e imediata. Admitida a 

possibilidade da condenação, entendia-se que a concessão do benefício da assistência 

judiciária não isentava o vencido do pagamento, apenas suspendia a sua exigibilidade, 

enquanto perdurasse o estado de pobreza. Mas a jurisprudência mais atualizada cuidou 

explicitar aquela responsabilidade do vencido pelos honorários de advogado do vencedor, já 

que a isenção legal diria respeito apenas aos honorários de seu próprio advogado. Assim: 

“Verdadeira penalidade processual (o princípio da sucumbência), nada tem a ver com o 

benefício da assistência judiciária (Lei 1.060/50), cuja instituição não cogita dos honorários 

da parte contrária ao beneficiário, como tem acentuado a jurisprudência (RT 288/265, 
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317/167 401/160, 423/88 e 425/92). O menos favorecido economicamente é amparado com 

isenção de custas, despesas judiciais e dos honorários do advogado que o represente em Juízo, 

ficando assim, tutelado seu direito subjetivo e constitucional de ação. Mas estender sua 

irresponsabilidade aos honorários da parte vencedora, além de flagrante desrespeito ao 

princípio legal do sucumbimento, além de reduzir economicamente a expressão direito 

material judicialmente reconhecido ao vencedor, seria ver o beneficiado “acoroçoado às lides 

temerárias, chicanas e fraudes processuais”, como já afirmou o Supremo Tribunal (DJU de 

19.8.57, “Jurisprudência”, p. 2.111). E isso, evidentemente, não se pode ser a intenção do 

legislador, nem o intérprete da Lei 1.060/50, pode admitir.” Portanto, em razão do regime de 

assistência judiciária, o vencido será dispensado do pagamento dos honorários advocatícios 

apenas enquanto persistir a situação de fortuna pessoal que determinou a concessão de 

gratuidade da justiça. (art. 12, da Lei 1.060/50). Pelo que, os honorários de advogado, dada a 

previsão de uma futura exigibilidade, por efeito da revogação do aludido benefício ou 

cessação do esta de miserabilidade, devem ser, desde logo, declarado e arbitrados na sentença. 

Portanto, o benefício da gratuidade não consiste na isenção absoluta de custas, mas na 

desobrigação de pagá-los enquanto persistir o estado de carência, durante o qual ficará 

suspensa a exigibilidade do crédito até a fluência do prazo de cinco anos, a contar da sentença 

final; se até lá não houver alteração na situação de necessidade, ficará só então extinta a 

obrigação (art.s 11, § 3º, e 12, da Lei 1.060/50), inclusive quanto aos honorários de advogado 

da parte adversa. Justifica-se, aliás, o critério da lei que decorre de sua interpretação, pois, 

como assinala Oswaldo da Silva Rico, se a Justiça concede à parte necessitada todas as 

isenções e meio de se colocar em igualdade de condições com a parte adversa, seria não só 

um despropósito , como, até, sumamente prejudicial à própria Justiça presenteá-la com a 

isenção do pagamento dos honorários advocatícios do vencedor, no caso da sucumbência do 

beneficiário. O que se tem entendido é que reconhecida a isenção ou dispensa temporária do 

pagamento daqueles encargos no pressuposto do benefício da gratuidade concedido a 

exigibilidade o pedido posterior dos honorários pela parte contrária vitoriosa ser feito ainda no 

qüinqüênio da sentença final reclama ação própria com vistas à demonstração da cessação do 

estado de carência econômica: “Em principio os pobre estão isentos inclusive dos honorários 

(art. 3º, V, da Lei 1.060/50). Mas, se provada a alteração desta situação, a verba será devida. 

Para tanto, exige a lei que se faça prova em ação própria para demonstrar ter a parte “perdido 

a condição legal de necessitada.” É que dispões o art. 11, § da mencionada lei. Por isto que a 

interessada, o advogado terá que satisfazer o requisito legal (nova ação de conhecimento) para 

obter o pretendido pagamento de honorários. E terá mais, que provar não serem os autores 
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pobres. Exatamente para isto, para esta prova, se reabrirá a via de cognição. Aqui, nestes 

autos, não lhe será lícito cobrar honorários, ante o decreto de concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita que o Juiz outorgou aos autores.”.” (Honorários Advocatícios, 2ª Ed., editora 

Revista dos Tribunais, 1990, págs. 153/155). 

 

Portanto, a parte vencida, beneficiária da justiça gratuita, será isenta do 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios se ou quanto persistir o 

estado de miserabilidade, propiciador da concessão daquele benefício. 

 

Nesse mesmo sentido foi a orientação adotada nos precedentes da Turma, o REsp 

nº 43.434/SP, relatado pelo Senhor Ministro Cláudio Santos cujo Acórdão restou, assim, 

ementado: 

 

“Processual Civil. Verba Honorária. Gratuidade, Suspensão da Exigibilidade. A 

situação de pobreza enseja a suspensão da cobrança da verba honorária arbitrada, enquanto 

durar a condição de miserabilidade da parte vencida. Recurso conhecido e provido.” 

 

De igual, o REsp nº 12.219-SP, relator Senhor Ministro Nilson Naves (RSTJ vol 

36, pág. 401). Ainda o REsp nº 8.751-SP do Senhor Ministro Sálvio Figueiredo. 

 

Não vejo, assim, qualquer ofensa ao dispositivo de lei apontado. Em verdade, ao 

decidir como o fez, o Acórdão aplicou corretamente o direito à espécie, afinando-se com a 

orientação firmada na doutrina e jurisprudência da Corte. 

 

Dessa forma, a pretendida divergência jurisprudencial restou superada em face do 

entendimento sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça, o que impõe incidir o 

enunciado de sua Súmula nº 83. 

 

Ante o exposto, não conheço do recurso. 
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