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RESUMO: Através do presente artigo, pretende-se analisar a (im)possibilidade de concessão 

tácita do benefício da gratuidade da justiça sob um viés jurisprudencial. Para tanto, além da 

conceituação do referido benefício, propõe-se a sua compreensão como um instrumento de 

acesso à justiça em âmbito nacional e a análise dos procedimentos dispostos no Código de 

Processo Civil de 2015 para sua concessão. Pretende-se, ainda, trazer à baila a conceituação 

atribuída à expressão “concessão tácita”, a fim de que seja possível delinear o atual 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a (im)possibilidade de concessão 

tácita do benefício da gratuidade da justiça, salientando, ainda, as peculiaridades inerentes a 

cada caso e eventuais exigências para a concessão da aludida benesse nesta modalidade 

específica. O método empregado para elaboração da presente pesquisa foi o hipotético-

dedutivo. Para tanto, foram analisadas doutrinas, artigos científicos e entendimentos 

jurisprudenciais pertinentes ao tema ora trabalhado, partindo de um cotejo entre precedentes 

firmados pelo Superior Tribunal de Justiça e os entendimentos adotados recentemente pelos 

Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a fim 

de elucidar questões atinentes ao tema objeto da presente pesquisa e possibilitar uma melhor 

compreensão sobre o instituto da gratuidade da justiça. 
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ABSTRACT: Through this article, it is intended to analyze the (im)possibility of tacit 

concession of the benefit of the justice gratuity under a jurisprudential bias. Therefore, in 

addition to the concept of the referred benefit, it is proposed to be understood as an instrument 

of access to justice at the national level and to analyze the procedures provided in the Civil 

Procedure Code of 2015 for its concession. Along with, it is intended to also bring up the 

concept attributed to the expression "tacit concession", so that it is possible to delineate the 

current understanding signed by the Superior Court of Justice on the (im)possibility of tacit 

concession of the benefit of justice gratuity, while pointing out the peculiarities inherent to each 

case and eventual requirements for the concession of the mentioned benefit in this specific 

modality. The method used to elaborate this research was hypothetical-deductive. Moreover, 

doctrines, scientific articles and jurisprudential understandings relevant to the theme analyzed, 

departing from a comparison between precedents established by the Superior Court of Justice 

and the understandings recently adopted by the States Courts of Justice of Paraná, Santa 

Catarina and Rio Grande do Sul, in order to elucidate relevant issues to the subject matter of 

the present research and to enable a better understanding about the institute of justice gratuity.

Keywords: Law. Gratuity. Justice. Concession. Tacit.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que, com a atual crise econômica que assola o país, muitos brasileiros vêm 

sendo prejudicados por não terem meios de arcar com despesas processuais de qualquer 

natureza e honorários advocatícios sem prejuízo ao próprio sustento. Em vista disso, revela-se 

imprescindível o estudo e manutenção de mecanismos voltados à defesa de direitos 

fundamentais e do efetivo acesso à justiça. 

Neste panorama, o Código de Processo Civil de 2015 prevê procedimentos específicos 

para concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerado por muitos como um dos 

principais instrumentos de acesso à justiça, mormente por propiciar à população a chance de 

litigar sem a necessidade de adiantar despesas processuais e honorários advocatícios. Trata-se, 

portanto, de um instituto de suma importância para as mais diversas searas do direito processual. 

Entretanto, em que pese a concessão do benefício seja encarada como um meio de 

facilitar o efetivo acesso à justiça, ainda existem controvérsias acerca de seus efeitos e das 

possíveis espécies de concessão. Desta forma, a presente pesquisa carrega consigo a finalidade 
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de suscitar um breve estudo sobre a (im)possibilidade de concessão tácita do benefício da 

gratuidade da justiça sob um viés doutrinário e jurisprudencial.  

Em princípio, o trabalho objetiva conceituar o benefício da gratuidade da justiça, 

suscitando o seu estudo como um instrumento de acesso à justiça e elencando os procedimentos 

dispostos na legislação processual civil hodierna para sua concessão. 

Uma vez conceituado o instituto da gratuidade da justiça sob uma perspectiva legal e 

doutrinária, pretende-se analisar os entendimentos assentados pelo Superior Tribunal de Justiça 

acerca da (im)possibilidade de concessão tácita do referido benefício. 

A fim de delinear de maneira mais precisa tal hipótese e expor eventuais restrições à sua 

aplicabilidade, pretende-se também promover a análise de julgados recentemente firmados 

pelos Tribunais de Justiça dos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul 

sobre o assunto. A escolha dos julgados, por sua vez, se deu por um critério territorial, de modo 

que a presente pesquisa objetiva delinear uma análise de posicionamentos firmados por 

tribunais sulistas. 

1 DO CONCEITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O benefício da justiça gratuita pode ser definido pura e simplesmente como a dispensa 

do adiantamento de despesas processuais, evitando, desta forma, que o acesso à justiça seja 

obstaculizado em decorrência da falta de recursos financeiros, sobretudo por se tratar de direito 

fundamental a qualquer litigante/jurisdicionado (DIDIER JÚNIOR; OLIVEIRA, 2016, p. 21).

Neste sentido, importante ressaltar que há muito tempo já se percebia uma necessidade 

em proporcionar às partes manifestamente hipossuficientes condições mínimas de acesso à 

justiça, razão pela qual tal paradigma permeia a legislação de diversos países e remonta a um 

passado longínquo (BASTOS; MARTINS, 1989, p. 374).

Desta feita, é possível concluir que o efetivo acesso à justiça somente é viabilizado 

quando eliminadas todas as limitações e distinções que atinjam diretamente as partes 

hipossuficientes e ocasionem óbices à reivindicação de direitos, de modo a propiciar a todo e 

qualquer indivíduo a chance de defender os seus interesses de forma digna e em condições de 

igualdade (CAPPELLITTI; GARTH, 1988, p. 22).

O indivíduo hipossuficiente, por sua vez, pode ser definido como uma pessoa de 

escassos recursos econômicos e cuja situação financeira desfavorável demanda um auxílio do 

Estado para a devida efetivação do acesso à justiça. Trata-se, portanto, de pessoa pobre e sem 



       

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron 

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350
Site: http://www.unidep.edu.br

quaisquer condições de fazer valer os seus direitos sem que o Estado lhe propicie meios para 

tanto (LUZ, 1999, p. 610).

Partindo dessas premissas, o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 

é categórico ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (BRASIL, 1988).

Antes de conceituar a chamada “assistência jurídica integral e gratuita”, faz-se 

necessário distinguir os significados das expressões “justiça gratuita” e “assistência judiciária 

gratuita”, uma vez que, de acordo com a lição trazida à baila por Teixeira Filho (2017, p. 75), 

tais expressões não se confundem:

Justiça gratuita e assistência judiciária são expressões que não se confundem. A 
primeira significa a isenção de despesas processuais, como custas, emolumentos, etc., 
às pessoas que não possuem condições financeiras de suportá-las; e a segunda traduz 
o ato pelo qual determinada entidade, pública ou particular, fornece advogado, 
gratuitamente, para a pessoa que não possui condições de pagar honorários 
advocatícios, ingressar em juízo. 

No que tange à diferenciação de tais institutos, Lippmann (1999, p. 379) assim leciona: 

A assistência judiciária não se confunde com justiça gratuita. A primeira é fornecida 
pelo Estado, que possibilita ao necessitado o acesso aos serviços profissionais do 
advogado e dos demais auxiliares da justiça, inclusive os peritos, seja mediante a 
defensoria pública ou da designação de um profissional liberal pelo Juiz. Quanto à 
justiça gratuita, consiste na isenção de todas as despesas inerentes à demanda, e é 
instituto de direito processual [...] Ambas são essenciais para que os menos 
favorecidos tenham acesso à Justiça, pois ainda que o advogado que se abstenha de 
cobrar honorários ao trabalhar para os mais pobres, faltam a estes condições para arcar 
com outros gastos inerentes à demanda, como custas, perícias, etc. Assim, 
freqüentemente, os acórdãos, ao tratar da justiça gratuita, ressaltam seu caráter de 
Direito Constitucional. 

Feitas as devidas considerações, cumpre elucidar que a expressão “assistência jurídica” 

abarcada pelo dispositivo constitucional acima indicado compreende tanto a figura da justiça 

gratuita quanto a figura da assistência judiciária gratuita (TEIXEIRA FILHO, 2017, p. 75).

Sendo assim, é seguro afirmar que a assistência jurídica integral e gratuita engloba todas 

as iniciativas do Estado em promover a facilitação do acesso aos serviços jurídicos pela 

sociedade, tais como campanhas de conscientização e serviços jurídicos estritamente voltados 

à parcela menos afortunada da população (DIDIER JÚNIOR; OLIVEIRA, 2016, p. 24).

Resta evidente, portanto, que um dos maiores óbices para o efetivo acesso à justiça é o 

do custo do processo, uma vez que diversos brasileiros são obrigados a abrir mão de seus 
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direitos em razão de dificuldades financeiras, as quais obstam o pagamento de despesas 

processuais (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016, p. 219).

Em vista disso, não compete ao Estado tão somente outorgar direitos e técnicas 

processuais adequadas, mas também garantir que o acesso à justiça não seja inviabilizado diante 

da realidade econômica de muitos brasileiros, os quais não possuem condições de adiantar 

despesas processuais e/ou de arcar com honorários advocatícios (MARINONI; ARENHART; 

MITIDIERO, 2016, p. 219).

Nesta senda, impende trazer à baila o entendimento assentado por Ramos (2000, p. 38):

Atualmente já está vencida a ideia de que a mera possibilidade de acesso aos órgãos 
judiciais seja a verdadeira significação da acepção jurídica de acesso à justiça. Hoje, 
muito mais do que o acesso aos tribunais, de fundamental importância mas não apto 
a esgotar todas as vias política e socialmente desejáveis de resolução de conflitos, o 
fenômeno do acesso à justiça deve ser compreendido como a possibilidade material 
do ser humano conviver em sociedade onde o direito é realizado de forma concreta, 
seja em decorrência da manifestação estatal, seja, também, como reflexo da atuação 
das grandes políticas públicas a serem engendradas pela respectiva atuação executiva.

Neste mesmo sentido, Schiavi (2012, p. 2) assim preleciona: 

Em verdade, o acesso à justiça não deve ser entendido e interpretado apenas como o 
direito a ter uma demanda apreciada por um juiz, mas sim o acesso à justiça stricto 
sensu, composta por princípios e regras justas e razoáveis que possibilitem ao cidadão, 
tanto no polo ativo como no polo passivo de uma demanda, ter acesso a um conjunto 
de regras processuais que sejam aptas a possibilitar o ingresso da demanda em juízo, 
bem como a possibilidade de influir na convicção do juízo, de recorrer da decisão, e, 
por fim, materializar o comando sentencial.

Sendo assim, não basta tão somente que o Estado propicie às partes o mero acesso ao 

Poder Judiciário, eis que também se faz necessário garantir a concretização de direitos durante 

o curso do processo, a fim de que o provimento jurisdicional pretendido se dê da maneira mais 

adequada possível (SCHIAVI, 2012, p. 2).

Relativamente ao benefício da gratuidade da justiça, sabe-se que o Estado não pode 

privar indivíduos do efetivo acesso à justiça em razão de obstáculos financeiros materializados 

por altas despesas processuais (GORON, 2011, p. 262).

Nas palavras de Goron (2011, p. 262): 

A gratuidade de Justiça remete à noção de um mínimo existencial. Trata-se da 
compreensão de que o indivíduo não pode ser privado de condições adequadas de 
existência para ombrear como o custeio de um processo; e de que tampouco pode ele 



       

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron 

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350
Site: http://www.unidep.edu.br

– o litigante – encontrar nessa exigência uma indevida barreira levantada contra seu 
direito de acesso à Justiça.

Referido benefício, portanto, remete a uma garantia mínima para que sejam 

oportunizadas formas de litigar sem que isto implique em prejuízos ao próprio sustento ou ao 

sustento da família, favorecendo, desta forma, o efetivo e adequado acesso à justiça (GORON, 

2011, p. 262)

Uma vez conceituado o instituto da gratuidade da justiça e realizada a sua análise como 

um importante instrumento de acesso à justiça em âmbito nacional, propõe-se o estudo acerca 

dos procedimentos consubstanciados no Código de Processo Civil de 2015 para concessão da 

aludida benesse. 

2 A GRATUIDADE DA JUSTIÇA SOB A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL 

CIVIL

Em observância às diferenças existentes entre os conceitos de justiça gratuita, 

assistência judiciária gratuita e assistência jurídica, quando do advento do Novo Código de 

Processo Civil em 2015 (o qual dispõe sobre o tema dos artigos 98 a 102), o legislador se valeu 

da expressão “gratuidade da justiça” para se referir ao benefício concedido àqueles que não 

possuem recursos suficientes para arcar com despesas processuais e honorários advocatícios 

(BASTOS, 2016, n.p).

Neste panorama, o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015 é bastante claro ao 

preceituar que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei", sendo que tal benefício abrange todas as verbas 

elencadas no § 1º3 do aludido dispositivo legal (BRASIL, 2015).

3 § 1º A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas 
com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 
testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - 
as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI 
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação 
de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória 
de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 
recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa 
e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 
averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo 
judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 
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Partindo da premissa de que a concessão do benefício em questão se encontra atrelada 

à demonstração da insuficiência de recursos da parte postulante, ressalta-se que tal 

demonstração se associa à impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo sem 

que tal ônus comprometa sua subsistência ou o sustento de sua família (NEVES, 2017, p. 298).

Nada obstante a dispensa do adiantamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios viabilize o efetivo acesso à justiça, insta enfatizar que o benefício da gratuidade 

da justiça não isenta as partes do pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que a 

exigibilidade de tais verbas fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se 

transcorridos 5 (cinco) anos após a data da condenação, nos termos dos §§ 2º e 3º do já citado 

artigo 98 do Código de Processo Civil4 (MOUZALAS; TERCEIRO NETO; MADRUGA, 

2016, p. 192).

Muito embora o diploma processual civil vigente não exija que a parte seja miserável 

para obter o benefício da gratuidade da justiça, entende-se que o deferimento da benesse em 

questão somente é possível quando a postulante comprovar a alegada insuficiência de recursos 

com declaração assinada de próprio punho e documentação apta a demonstrar sua real situação 

financeira (BASTOS, 2016, n.p).

No que concerne aos aspectos procedimentais para concessão do referido benefício, o 

caput do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “o pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso” (BRASIL, 2015).

Impende destacar, ainda, que a legislação hodierna admite a impugnação à justiça 

gratuita, sendo que o procedimento foi alterado de maneira significativa pelo legislador. 

Destarte, se o benefício é concedido ao autor, a parte contrária poderá impugná-lo em sede 

contestatória ou em preliminar de recurso, ao passo que o autor poderá impugnar a concessão 

do benefício em sede de impugnação à contestação caso este seja concedido ao réu (BASTOS, 

2016, n.p).

Quanto aos efeitos da gratuidade da justiça, o § 5º do artigo 98 do Código de Processo 

Civil prevê que esta “poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, 

4 § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da 
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que 
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
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ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”. (BRASIL, 2015)

No que diz respeito à revogação do referido benefício, muito embora o diploma 

processual civil atual seja omisso, ressalta-se que o magistrado poderá revogá-la de ofício caso 

resta efetivamente comprovada a alteração na situação econômica do beneficiário (BASTOS, 

2016, n.p).

Em relação aos efeitos atrelados ao benefício da gratuidade da justiça, afigura-se deveras 

importante a observância ao momento em que tal pedido é formulado no processo (DIDIER 

JÚNIOR; OLIVEIRA, 2016, p. 65).

Se o pedido de gratuidade da justiça for elaborado na primeira oportunidade, sua 

concessão terá eficácia para todos os adiantamentos que deveriam ser feitos a partir de então. 

Por outro lado, se o pedido for realizado em momento posterior, sua concessão surtirá efeitos 

tão somente em relação aos adiantamentos vindouros, não retroagindo para atingir atos 

anteriores (DIDIER JÚNIOR; OLIVEIRA, 2016, p. 65).

Nas palavras de Silva (2015, p. 310):

Por outro lado, o deferimento do pedido posterior de justiça gratuita não tem efeitos 
retroativos, noutras palavras, não alcança as despesas processuais anteriores ao 
pedido. Como explicam Fredie Didier e Rafael Alexandria de Oliveira, ‘a se entender 
o contrário, ter-se-ia que admitir legítima a esdrúxula situação em que a parte, vendo-
se na iminência de sair derrotada, pleiteasse, antes mesmo da prolação da sentença, o 
deferimento do benefício da justiça gratuita, no intuito único de ver-se liberta dos ônus 
da sucumbência.

Desta forma, a atribuição de efeito retroativo ao benefício requerido em momento 

posterior implicaria na possibilidade de as partes serem dispensadas dos ônus sucumbenciais 

após a prolação da sentença, permitindo a ocorrência de situações jurídicas completamente 

esdrúxulas (SILVA, 2015, p. 310).

Realizado o estudo acerca das diretrizes adotadas pela legislação processual civil 

hodierna para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, passa-se à análise do 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da (im)possibilidade de 

concessão tácita do benefício em questão. 
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3 DA (IM)POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

3.1 DO CONCEITO DE CONCESSÃO TÁCITA

A expressão “tácito” define tudo aquilo que se encontra implícito e que — por 

conseguinte — pode ser depreendido em razão do silêncio ou das circunstâncias. Sendo assim, 

é o exato contraponto ao termo “expresso” (MELLO, 2009, p. 505).

Doutra banda, a expressão “deferir” se refere ao ato de conceder, conferir, aprovar e 

consentir, sendo que a expressão “deferido” diz respeito à qualidade de tudo aquilo que foi 

concedido, conferido ou aprovado (MELLO, 2009, p. 179).

Sob esta perspectiva, Pereira (2005, p. 483) dilucida que, via de regra, o silêncio pode 

ser definido como “ a ausência de manifestação de vontade, e, como tal, não produz efeitos. 

Mas, em determinadas circunstâncias, pode significar atitude ou comportamento, e 

consequentemente, produzir efeitos jurídicos”. 

Ráo (1997, p. 123 – 124), por sua vez, tece os seguintes esclarecimentos:

Na realidade, o silêncio só produz efeitos jurídicos quando, devido às circunstâncias 
ou condições de fato que o cercam, a falta de resposta a interpelação, ato ou fatos 
alheios, ou seja, abstenção, a atitude omissiva e voluntária de quem silencia induz a 
outra parte, como a qualquer pessoa normalmente induziria, à crença legítima de haver 
o silente revelado, desse modo, uma vontade seguramente identificada.

Sob um prisma processual e fático, é possível inferir, portanto, que uma conduta 

omissiva pode induzir as partes ao entendimento de que o silente teria revelado alguma vontade 

passível de identificação (RÁO, 1997, p. 123 – 124).

À vista disso, falar em deferimento tácito é o mesmo que alegar que houve a formação 

de um ato jurídico mediante consentimento implícito do agente responsável. Sabe-se que tal 

consentimento é considerado expresso quando manifestado verbalmente ou por escrito, sendo 

– por outro lado – considerado tácito se resultar de ato que revela a intenção do agente de 

consentir (LUZ, 2020, p. 136).

Uma vez conceituada a expressão “concessão tácita”, propõe-se a análise dos 

entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais de Justiça dos 

Estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina acerca da (im)possibilidade de 

concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça. 
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3.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEGUNDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Embora o Código de Processo Civil só faça menção à concessão expressa do benefício 

da justiça, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a 

(im)possibilidade de concessão tácita do referido benefício em mais de uma ocasião. 

Por força do julgamento proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial n° 483.356 – DF (2014/0050266-4), de relatoria do ministro Herman Benjamin, fora 

assentado o seguinte entendimento: 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. 
DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA NA ORIGEM. 
DEFERIMENTO TÁCITO PELA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO 
JUDICIAL. DESCABIMENTO. PEDIDO ALTERNATIVO DE ABERTURA DE 
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO. INVIABILIDADE. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 511 CPC. 1. Contra a monocrática que negou provimento 
ao agravo por ausência de preparo e pela inadequação do pleito de Justiça Gratuita 
formulado perante o Superior Tribunal de Justiça, o recorrente aduz que já havia 
postulado o beneplácito da Justiça Gratuita em 29/2/2012, quando da interposição do 
Agravo perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de modo que "não há como 
considerar que o manejo do Recurso Especial foi deserto dado o não recolhimento das 
custas processuais, mesmo porque não houve manifestação direta do Tribunal em 
negativa do pedido". 2. Não se coaduna com o dever constitucional de fundamentação 
das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) a ilação de que a ausência de negativa 
do Tribunal de origem quanto ao pleito de Assistência Judiciária Gratuita implica 
deferimento tácito do pedido, em ordem a autorizar a interposição de recurso sem o 
correspondente preparo. 3. Por outro lado, o requerimento de abertura de prazo na 
instância Especial para a regularização do preparo recursal esbarra no texto do art. 
511 do CPC, que exige seja o recolhimento das custas, do porte de remessa e de 
retorno comprovado "no ato de interposição do recurso", sob pena de deserção. 4. 
Agravo Regimental não provido. (STJ, 2014, p. 1)

No caso em tela, o recorrente aduziu que o benefício não fora requerido originalmente 

perante a Corte Superior em razão de já ter sido pleiteado anos antes, quando da interposição 

de recurso perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (STJ, 2014, p. 4).

A despeito dos fundamentos trazidos à baila pelo recorrente, restou assentado o 

entendimento de que o silêncio do julgador não implicou no deferimento tácito do benefício da 

gratuidade da justiça. Portanto, o reconhecimento da concessão tácita da benesse diante da 

ausência de indeferimento expresso implicaria em notória violação ao dever constitucional de 

fundamentação das decisões judiciais (STJ, 2014, p. 4).
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Neste diapasão, o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal de 1988 preceitua que 

“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade [...]”. (BRASIL, 1988).

Sobre o dever de fundamentar decisões judiciais, convém reproduzir os dizeres de Nojiri 

(1998, p. 69): 

O dever de fundamentar as decisões judiciais, ao mesmo tempo em que é um 
consectário de um Estado Democrático de Direito, é também uma garantia. Quando o 
jurisdicionado suspeitar que o magistrado decidiu contra a lei, desrespeitando direitos 
fundamentais ou extrapolando suas funções institucionais, deverá buscar na 
fundamentação desta decisão subsídios para aferir a qualidade da atividade 
jurisdicional prestada. E a inserção desta garantia no texto da Constituição é da maior 
relevância [...]. A garantia que tem o cidadão de conhecer as razões que convenceram 
o magistrado a julgar desta ou daquela forma é tão absoluta que, segundo entendemos, 
nem mesmo uma emenda, reforma ou revisão constitucional pode retirá-la de nosso 
sistema. O dever de fundamentar as decisões judiciais, por fazer parte integrante de 
um princípio estruturante da Constituição (do Estado Democrático de Direito), não 
pode deste ser retirado, ou ter sua significação restringida, sob pena de desvirtuamento 
da identidade e estrutura do próprio Estado.

Em análise à lição acima transcrita, depreende-se que o dever de fundamentar as 

decisões judiciais consiste em uma garantia constitucional de que as partes poderão aferir uma 

atividade jurisdicional de qualidade, conhecendo as razões que convenceram o julgador a firmar 

o seu entendimento (NOJIRI, 1988, p. 69).

Desta forma, segundo o posicionamento consolidado quando do julgamento do Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 483.356 – DF (2014/0050266-4), em estrita 

observância ao dever de fundamentar as decisões judiciais, a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça deve ser realizada de forma expressa e através de decisão devidamente 

fundamentada (STJ, 2014, p. 4).

Todavia, a despeito de o Superior Tribunal de Justiça já ter se posicionado de maneira 

desfavorável à tese de que a ausência de indeferimento expresso implicaria no reconhecimento 

da concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça, cumpre salientar que recentemente 

houve uma substancial mudança no que tange a esse mesmo paradigma, conforme restará 

demonstrado abaixo.
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3.3 DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Impende ressaltar que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que se 

presume o deferimento do pedido justiça gratuita quando este não for expressamente indeferido 

por decisão fundamentada e desde que a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível 

com o pedido em questão, conforme entendimento consolidado pela ministra relatora Nancy 

Andrighi quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.721249 – SC (2015/0202537-5) (STJ, 

2019, p. 1).

A este passo, convém reproduzir o aludido posicionamento jurisprudencial:

[...] A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de 
concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde 
que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu 
pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. [...] (STJ, 2019, p. 10 - 11)

Tal posicionamento foi adotado após uma minuciosa análise das peculiaridades que 

permeavam o caso sub judice, conforme é possível inferir das colocações exaradas pela 

ministra:

[...] O recorrente, ao invés de juntar a documentação exigida pelo magistrado, preferiu 
proceder ao recolhimento das custas iniciais, de forma que, em um primeiro momento, 
pensa-se na efetiva prática de ato incompatível com o pleito de deferimento dos 
benefícios da justiça gratuita. Ocorre que os atos que sucederam ao recolhimento das 
custas por parte do recorrente revelam inegável particularidade a ser considerada no 
presente processo. É que, após a citação da parte recorrida e oferecimento de 
contestação, o julgador proferiu decisão que determinou a produção de prova pericial 
– para apurar o suposto grau de invalidez acometido pela parte –, consignando 
expressamente que o ônus de arcar com o pagamento dos honorários do perito seria 
da recorrida, tendo em vista que o autor estaria a gozar dos benefícios da justiça 
gratuita, estando impossibilitado de antecipar os custos da perícia (e-STJ fl. 88). Ora, 
a despeito da anterior prática de ato incompatível do recorrente com o seu pleito de 
concessão da gratuidade de justiça, houve posterior menção, por parte do julgador, de 
que o autor da ação estaria gozando dos benefícios da justiça gratuita, de forma que o 
recorrente, ao interpor o seu recurso de apelação, agiu sob legítima expectativa de 
deferimento da benesse. Agrega-se a isso o fato de que, em nenhum momento nos 
autos, houve o indeferimento expresso e fundamentado de seu pleito, de forma que 
não há como se exigir do recorrente o recolhimento de preparo da apelação 
posteriormente interposta. A deserção de seu recurso deve ser, portanto, afastada. [...] 
(STJ, 2019, p. 11 – 12)

No caso em comento, muito embora a parte postulante tenha recolhido as custas iniciais 

no lugar de juntar a documentação exigida pelo julgador para demonstração da alegada 
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insuficiência de recursos, verificou-se que os atos que sucederam ao recolhimento das custas 

por parte do recorrente revelaram inegável particularidade que levou ao reconhecimento da 

concessão tácita do benefício, eis que ausente indeferimento expresso e fundamentado acerca 

do pedido de gratuidade da justiça formulado em instância inferior (STJ, 2019, p. 11 - 12).

Entretanto, uma vez que o referido julgado é omisso quanto aos efeitos atribuídos à 

concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça, não dispõe com clareza sobre os atos 

considerados “incompatíveis” ao deferimento da aludida benesse e tampouco dispõe com 

clareza sobre o momento adequado para realização do pedido, faz-se necessário o cotejo do 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça com os posicionamentos recentemente 

adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

3.4 DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná recentemente consolidou o 

entendimento de que a concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça gera efeitos ex 

tunc, ou seja, possuem efeito retroativo, consoante se infere da decisão proferida quando do 

julgamento da Apelação Cível nº 0021337-40.2018.8.16.0019, oriunda da 2º Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Ponta Grossa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO. 
PARTILHA DE CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DAS PARCELAS 
ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ARGUIÇÃO DO 
REQUERIDO DE QUE HOUVE PARTILHA VERBAL DOS VALORES. 
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA, 
COM A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA AO 
REQUERIDO. CONCESSÃO TÁCITA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO 
PROVIDO. [...] Com a reforma da r. sentença, o pedido inicial restou julgado 
procedente, de sorte que a condenação da requerente por litigância de má-fé resta 
afastada, recaindo sobre o requerido o dever de arcar a integralidade das custas e 
despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC), com a ressalva da benesse 
da assistência judiciária gratuita que lhe é concedida expressamente nesta 
oportunidade, a qual produz efeitos ex tunc, eis que pleiteada quando lhe coube falar 
pela primeira vez nos autos (contestação). [...] (TJPR, 2020, p. 1 – 4)
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Em análise ao julgado acima colacionado, verifica-se que fora atribuído efeito retroativo 

ao benefício concedido tacitamente, uma vez que o pedido fora pleiteado na primeira 

oportunidade em que o beneficiário se manifestou nos autos (TJPR, 2020, p. 4).

Sob esta ótica, pertinente é o escólio de Nery Júnior (2018, p. 572):

Os momentos indicados como próprios para a elaboração do requerimento de 
gratuidade da justiça são aqueles nos quais a parte ingressa no processo ou oferece 
recurso. Porém, o pedido pode ser feito a qualquer tempo, se a causa de a parte fazer 
jus à graciosidade decorrer de fato surgido durante o curso do processo.

 

Sendo assim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça não tenha se posicionado 

quanto ao momento processual adequado para formulação do pedido de gratuidade da justiça, 

para fins de reconhecimento tácito da benesse, parece recomendável que este seja realizado 

desde o início da marcha processual (NERY JÚNIOR, 2018, p. 572).

No que concerne aos atos denominados “incompatíveis” com o deferimento tácito da 

benesse, muito embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha elencado um rol taxativo, sabe-

se que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já adotou o entendimento de que o mero 

recolhimento de custas não se afigura indício apto a demonstrar alteração da condição de 

hipossuficiência da parte beneficiária, conforme se verifica na decisão proferida quando do 

julgamento do Agravo de Instrumento n° 0055140-37.2019.8.16.0000, oriundo da Vara Cível 

de Marmeleiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PLEITO 
DEDUZIDO EM SEDE RECURSAL PELA AGRAVANTE. COMPROVADA 
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA ADVOGADA PARA EXECUÇÃO DE 
SEUS HONORÁRIOS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. - Comprovada a 
hipossuficiência alegada em sede recursal defere-se o pleito da assistência judiciária 
gratuita deduzido pela agravante. 2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO 
CONCEDIDO TACITAMENTE AOS EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA DE 
ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O NÃO PREENCHIMENTO DOS 
PRESSUPOSTOS. RECOLHIMENTO ULTERIOR DE CUSTAS INCAPAZ DE 
DEMONSTRAR A ALTERAÇÃO DA ESCASSEZ FINANCEIRA. RECURSO 
NÃO PROVIDO. [...] Necessário se ressaltar que para a revogação de referido 
benefício é essencial a comprovação da alteração da situação de carência. Observo, 
neste ponto, que o fato de a concessão dos benefícios em favor dos agravados ter se 
dado de forma tácita, não afasta o ônus da agravante de demonstrar que possuem 
recursos suficientes para arcarem com a verba sucumbencial de aproximadamente R$ 
10.000,00. Para fundamentar sua alegação, a agravante aponta apenas que houve o 
pagamento das custas processuais remanescentes (mov. 123.1 e 124.1 do processo nº 
0001278-98.2016.8.16.0181). Tal fato, contudo, não pode servir como parâmetro 
seguro para se afirmar a superação da condição de hipossuficiência, já que não 
demonstra a efetiva modificação da situação financeira. [...] (TJPR, 2020, p. 4)
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Desta feita, em se tratando da concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça, o 

mero recolhimento de custas processuais per si não carrega o condão de descaracterizar a 

hipossuficiência do beneficiário, cabendo a quem alega o ônus de provar substancial alteração 

no quadro econômico da parte contrária para fins de revogação da aludida benesse (TJPR, 2020, 

p. 4). 

Realizada a análise dos entendimentos recentemente firmados sobre o Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, passa-se à análise do tema à luz da jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina. 

3.5 DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relativamente à (im)possibilidade de concessão tácita do benefício da gratuidade da 

justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já se posicionou no sentido de que a 

ausência de manifestação pelo magistrado singular acerca do pedido de concessão da benesse 

gera à parte requerente a expectativa de estar litigando sob o pálio da gratuidade da justiça, nos 

termos da decisão proferida em sede de julgamento do Agravo de Instrumento n° 4031815-

40.2019.8.24.0000, originário da 7ª Vara Cível da Comarca de Joinville: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO DE REJEIÇÃO DA 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA DO 
EXCIPIENTE/EXECUTADO. DEFENDIDA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 
DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM FAVOR DO 
ORA RECORRENTE – TESE ACOLHIDA – POSTULAÇÃO DO BENEPLÁCITO 
NA EXORDIAL DA "ACTIO" – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO 
MAGISTRADO SINGULAR – PROSSEGUIMENTO DO FEITO A DESPEITO DA 
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DEFERIMENTO 
TÁCITO DA BENESSE RECONHECIDO – EXPECTATIVA DA PARTE 
REQUERENTE DE ESTAR LITIGANDO SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – 
EXIGIBILIDADE DO MONTANTE EXEQUENDO SUSPENSA A TEOR DO 
ART. 98, § 3º, DA LEI ADJETIVA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO 
EXECUTIVO REPRESENTANDO CRÉDITO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – 
EXTINÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO – RECLAMO PROVIDO. A 
ausência de pronunciamento do juízo “a quo” quanto a pedido de gratuidade judiciária 
formulada pelo autor de ação monitória, e o impulsionamento do feito mesmo sem o 
recolhimento das custas iniciais, suscita ao demandante o direito de estar litigando sob 
o pálio da Justiça gratuita, devendo ser considerado o benefício como tacitamente 
acolhido, em nome do princípio da segurança jurídica, e conforme entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. “In casu”, o cumprimento da sentença 
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versa apenas a respeito do estipêndio patronal, de modo que, dada a concessão tácita 
da gratuidade judiciária em favor da parte condenada ao respectivo pagamento, o 
pedido exequendo carece de título representativo de obrigação certa, líquida e 
exigível, tendo em conta a suspensão de exigibilidade preconizada pelo art. 98, § 3º, 
do Código Processual Civil, mostrando-se imperiosa a extinção da fase executiva. 
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NOVO DESFECHO QUE ACARRETA A 
NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO 
PAGAMENTO DOS ESTIPÊNDIOS ORIUNDOS DA DERROTA – 
INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DA LEI SUBSTANTIVA CÍVEL – ESTIPULAÇÃO 
DA VERBA PATRONAL EM R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), DE ACORDO 
COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 8º, DA LEI 
ADJETIVA CÍVEL. Modificada integralmente a decisão profligada, com 
acolhimento de exceção de pré-executividade e extinção de cumprimento de sentença, 
impõe-se a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais decorrentes de sua 
derrota. [...] (TJSC, 2020, p. 1 – 2).

No caso em tela, a parte agravante foi condenada a arcar com os ônus sucumbenciais e, 

uma vez reconhecida a concessão tácita do benefício da gratuidade de justiça ante a ausência 

de manifestação expressa pelo Juízo de primeira instância, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina reconheceu a suspensão da exigibilidade da verba honorária (TJSC, 2020, p. 1 

– 2).

Ademais, em análise ao julgado acima transcrito, verifica-se que o Tribunal em questão 

entendeu que, diante da ausência de indeferimento expresso, a parte que requereu o benefício 

da justiça gratuita passou a litigar sob legítima expectativa de deferimento da aludida benesse 

(TJSC, 2020, p. 1 – 2).

Em vista disso, muito embora em um primeiro momento o Superior Tribunal de Justiça 

tenha assentado o entendimento de que a concessão tácita da gratuidade da justiça violaria o 

dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, ao fundamentar a decisão acima 

colacionada, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina expressamente se valeu do atual 

posicionamento firmado pela Corte Superior. Restou salientado, ainda, que o reconhecimento 

da concessão tácita da gratuidade da justiça objetiva resguardar o princípio da segurança 

jurídica, tendo em vista a expectativa gerada em relação à parte que requereu o benefício (TJSC, 

2020, p. 1. – 2).

Feitas as devidas considerações, passa-se à análise do entendimento jurisprudencial 

assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o assunto. 
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3.6 DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Corroborando com os entendimentos firmados pelos Tribunais de Justiça dos Estados 

do Paraná e de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim se posicionou 

quando do julgamento da Apelação Cível n° 70082008632, oriundo da Vara Cível da Comarca 

de São José do Ouro: 

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. A omissão 
do juízo em apreciar pedido de gratuidade da justiça implica na concessão tácita do 
benefício, como orienta julgado do e. STJ, preservando a garantia constitucional de 
acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita para favorecer o postulante. A 
concessão do benefício da justiça gratuita é eficaz para assegurar o exercício do direito 
de ação ou de defesa ante a insuficiência de recursos líquidos para atender as despesas 
decorrentes. Por isso se concede mesmo a quem tenha bens sem liquidez; e se estende 
para o exercício daqueles direitos em todas as fases do processo, inclusive recursais e 
de cumprimento da sentença, enquanto não revogado o benefício. - Circunstância dos 
autos em que se impõe reconhecer que as partes apelantes gozam do benefício da 
gratuidade da justiça. [...] (TJRS, 2019, p. 1)

No caso em comento, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não somente 

entendeu que a omissão do Juízo de primeiro grau em apreciar o pedido de gratuidade da justiça 

implica na concessão tácita no benefício, mas também ressaltou que o reconhecimento da 

concessão tácita objetiva preservar a garantia constitucional de acesso à jurisdição e de 

assistência judiciária gratuita (TJRS, 2019, p. 1).

Desta forma, além de resguardar o princípio da segurança jurídica diante da expectativa 

de direito gerada em relação à parte que requereu o benefício (tal como decidido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina), o reconhecimento da concessão tácita do benefício da 

gratuidade da justiça se mostra eficaz para garantir o efetivo acesso à justiça, eis que assegura 

o direito de ação ou de defesa aos indivíduos que não possuem meios de arcar com despesas 

processuais de qualquer natureza (TJRS, 2019, p. 1).

Depreende-se, portanto, que muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha 

assentado em um primeiro momento o entendimento de que a concessão tácita da gratuidade da 

justiça implicaria em uma violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, o 

entendimento que prevalece atualmente é o de que a concessão tácita do referido benefício 
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carrega consigo o condão de assegurar as partes uma maior segurança no curso do processo, 

servindo, portanto, como um instrumento de acesso à justiça (TJRS, 2019, p. 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade precípua da presente pesquisa consistiu em analisar a (im)possibilidade de 

concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça à luz das jurisprudências do Superior 

Tribunal de Justiça, bem como das jurisprudências dos Tribunais de Justiça dos Estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Inicialmente, foram trazidos à baila conceitos formalmente atribuídos à expressão 

“gratuidade de justiça”, a qual, em síntese, consiste em um mecanismo que visa propiciar a todo 

cidadão hipossuficiente o efetivo acesso à justiça através da isenção do pagamento de despesas 

processuais e ônus sucumbenciais. 

Sequencialmente, passou-se à análise dos procedimentos consubstanciados no Código 

de Processo Civil de 2015 para fins de concessão da referida benesse. De acordo com a 

legislação processual civil hodierna, tal requerimento deve ser realizado mediante prévia 

comprovação da alegada miserabilidade, admitindo a declaração de próprio punho da parte 

interessada. 

Estabelecidos os conceitos e procedimentos atinentes à concessão expressa da 

gratuidade da justiça, propôs-se uma reflexão: seria possível a concessão tácita/implícita deste 

mesmo benefício?

Em um primeiro momento, ao abordar o tema, o Superior Tribunal de Justiça se mostrou 

inclinado ao entendimento de que não seria possível conceder tacitamente a benesse em 

questão, eis que tal possibilidade encontraria óbice na garantia constitucional de que toda e 

qualquer decisão judicial deve ser fundamentada.

Em um segundo momento, contudo, a Corte Superior se mostrou inclinada a superar o 

entendimento anterior, admitindo o deferimento tácito da gratuidade da justiça ante a ausência 

de indeferimento expresso do benefício. No entanto, ante o emprego de conceitos genéricos 

para definir a hipótese, fez-se oportuno o estudo dos atuais entendimentos firmados pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Realizado o cotejo jurisprudencial, verificou-se que o Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná vem adotando o entendimento de que a concessão tácita da gratuidade da justiça gera 
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efeitos retroativos à data do pedido, o qual, por sua vez, deve ser realizado preferencialmente 

no início da marcha processual. 

Outrossim, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha assentado em um 

primeiro momento o entendimento de que a concessão tácita da gratuidade da justiça implica 

na violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina recentemente consolidou o entendimento de que o reconhecimento da 

concessão tácita da referida benesse objetiva resguardar o princípio da segurança jurídica, uma 

vez que a ausência de indeferimento expresso gera em relação à parte requerente a expectativa 

de estar litigando sob o pálio da gratuidade da justiça. 

Nesta senda, complementando o entendimento anterior, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul já se posicionou no sentido de que o reconhecimento tácito da gratuidade 

da justiça se afigura como um meio de garantir o efetivo acesso à justiça. 

Feitas as devidas ponderações, ressalta-se que o presente estudo propôs uma breve 

reflexão acerca do instituto da gratuidade da justiça, seus efeitos, as possíveis modalidades de 

concessão e a flexibilidade com a qual vem sendo tratado pela jurisprudência pátria nos últimos 

anos.  
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