
TEMA 10 - ASPECTOS PROCESSUAIS
DIVERSOS DO NOVO CPC E SEUS REFLEXOS
NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.



NOVO CPC (Lei 13.105/2015):
ENTRADA EM VIGOR: 18/03/2016 -

CNJ.

DA APLICAÇÃO DAS NORMAS
PROCESSUAIS

Art. 14. A norma processual não
retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em
curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada. 2



1 - NORMAS FUNDAMENTAIS DO
PROCESSO: DIRETRIZES DO NOVO CPC.
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CPC 2015 : Mudanças paradigmática na 
Aplicação do Direito

- O Novo CPC apresenta um conjunto de

comandos que fomentam o diálogo e o controle
de todas as ações dos sujeitos processuais,
como, p.ex., a boa-fé processual, a
fundamentação estruturada das decisões e o
formalismo democrático.

- Compromisso de harmonizar o sistema
processual civil com as garantias
constitucionais do Estado Democrático de
Direito.
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CPC 2015 : Mudanças paradigmática na 
Aplicação do Direito

- O foco foi a coerência, especialmente no
que tange à Constituição Federal; a
simplificação; a segurança jurídica;
eficiência no âmbito do contexto social
(estimulando a mediação e conciliação); o
rendimento processual, e o equilíbrio
saudável entre conservação e inovação
“sem que tenha havido drástica ruptura
com o presente ou com o passado”.
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CPC 2015 : Mudanças paradigmática na 
Aplicação do Direito

Momento histórico vivenciado pelo Direito
brasileiro, concretizando a terceira onda
renovatória do processo civil vislumbrada
por Mauro Cappelletti.

O novo CPC é a principal concretização
dessa terceira onda, conferindo
importantes instrumentos ao Juiz para
conduzir o processo com efetividade
pautado por mandamentos éticos!
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CPC 2015 : Mudanças paradigmática na 
Aplicação do Direito

ONDAS RENOVATÓRIAS NO PROCESSO 
CIVIL BRASILEIRO:

- Facilidade de acesso à Justiça (1ª onda)

- Tutela coletiva ampla (2ª onda)

- Momento atual (3ª onda)
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DIRETRIZES DO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL

•Diretriz ética

•Diretriz da transparência

•Diretriz da efetividade do processo

•Diretriz da convencionalidade

•Diretriz da verticalização 
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DIRETRIZ ÉTICA

BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se
de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.
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DIRETRIZ ÉTICA

BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO:

FONAJEF: ENUNCIADO Nº 177: É medida
contrária à boa-fé e ao dever de
cooperação, previstos nos arts. 5º e 6º do
CPC/2015, a impugnação genérica a
cálculos, sem a indicação concreta dos
argumentos que justifiquem a
divergência.
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DIRETRIZ ÉTICA

ÉTICA MATERIAL NA APLICAÇÃO DO DIREITO:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico,
o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando
e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência.
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DIRETRIZ ÉTICA

ÉTICA MATERIAL NA APLICAÇÃO DO DIREITO:

JUIZADOS ESPECIAIS: LEI 9.099/95:
Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com
liberdade para determinar as provas a serem
produzidas, para apreciá-las e para dar
especial valor às regras de experiência
comum ou técnica.
Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime,
atendendo aos fins sociais da lei e às
exigências do bem comum.
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DIRETRIZ DA TRANSPARÊNCIA

PUBLICIDADE E FUNDAMENTAÇÃO:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade.
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DIRETRIZ DA TRANSPARÊNCIA

RESPEITO EFETIVO AO CONTRADITÓRIO

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício.
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DIRETRIZ DA TRANSPARÊNCIA

RESPEITO EFETIVO AO CONTRADITÓRIO

FONAJEF - ENUNCIADO Nº 179
Cumpre os requisitos do contraditório e da
ampla defesa a concessão de vista do
laudo pericial pelo prazo de cinco dias, por
analogia ao caput do art. 12 da Lei
10.259/2001.
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DIRETRIZ DA EFETIVIDADE

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - .... II - ...
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova
de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte
a oportunidade de se desincumbir do ônus que
lhe foi atribuído.
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DIRETRIZ DA EFETIVIDADE

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA:
AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE TRAMITAM 

NO JEF?

LEI N. 10.259/2001: Art. 11. A entidade
pública ré deverá fornecer ao Juizado a
documentação de que disponha para o
esclarecimento da causa, apresentando-
a até a instalação da audiência de
conciliação.
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DIRETRIZ DA EFETIVIDADE

TUTELA PROVISÓRIA (ART. 294)

-Tutela de urgência (art. 300)
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. ....

-Tutela de evidência (art. 311)
Art. 311. A tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo
de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando: .......
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DIRETRIZ DA CONVENCIONALIDADE

RESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES:

Negócio jurídico processual (art. 190)

Calendário processual (art. 191)

Valorização da mediação e conciliação 
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DIRETRIZ DA CONVENCIONALIDADE

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO:

Valorização das ADR – Alternative
Dispute Resolution (art. 3º)

Etapa inicial do processo (art. 334)

Regulamentação (arts. 165 e segs.)
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DIRETRIZ DA VERTICALIDADE

RESPEITO AOS PRECEDENTES (ART. 927)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
...
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DIRETRIZ DA VERTICALIDADE

RESPEITO AOS PRECEDENTES (ART. 927)

Art. 927. ...
IV - os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão
especial aos quais estiverem vinculados.
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DIRETRIZ DA VERTICALIDADE

RESPEITO AOS PRECEDENTES (ART. 927)

Art. 928. ... considera-se julgamento de
casos repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas
repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário
repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos
repetitivos tem por objeto questão de
direito material ou processual.
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DIRETRIZ DA VERTICALIDADE

DEMANDAS REPETITIVAS

Causas repetitivas em que a ofensa a um
direito individual ou coletivo atinge um
grande número de pessoas de forma
semelhante, ensejando o ajuizamento de
centenas ou milhares de demandas com o
mesmo objeto.
Exemplo: bancos, telefonia, energia
elétrica, previdência pública e privada,
servidores públicos, tributário.
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DIRETRIZ DA VERTICALIDADE

PREOCUPAÇÃO COM AS DEMANDAS 
REPETITIVAS

- Congestionamento do Poder Judiciário

- Celeridade dos julgamentos

- Isonomia 
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DIRETRIZ DA VERTICALIDADE

EFICÁCIA DOS RECURSOS REPETITIVOS

- Tutela de evidência (art. 311, II)

- Sentença de improcedência (art. 332, II)

- Dispensa de remessa necessária (art.
496,§ 3º)

- Dispensa de caução (art. 521, IV)
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DIRETRIZ DA VERTICALIDADE

EFICÁCIA DOS RECURSOS REPETITIVOS

- Observância obrigatória pelos tribunais
(art. 927)

- Provimento e desprovimento monocrático
(art. 932, IV e V)

- Desistência da demanda sem ônus
(art.1.040,§ 2º)
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DIRETRIZ DA VERTICALIDADE

Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para garantir a observância
de decisão proferida (art. 988):

- Súmula vinculante (III)

- IRDR (IV)

- Incidente de assunção de competência (IV)

- Recursos repetitivos e repercussão geral (§
5, II)



2 - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC NOS 
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
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DA APLICAÇÃO DAS NORMAS 
PROCESSUAIS

Art. 15. Na ausência de normas que
regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
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E COM RELAÇÃO AOS JUIZADOS ESPECIAIS

POSSÍVEL O EMPREGO DAS NORMAS DO

PROCESSO CIVIL ORDINÁRIO,
COMPATIBILIZANDO-AS, NO QUE FOR
NECESSÁRIO COM OS PRINCÍPIOS
INERENTES AO JUIZADOS ESPECIAIS,
SEMPRE QUE HOUVER UMA LACUNA LEGAL A
SER SUPRIDA.

EXEMPLOS: requisitos da petição inicial,
contagem de prazos, regras do contraditório,
prioridades, limites do recurso, interesse
recursal, julgamento por decisão
monocrática, dentre outras.
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NOVO CPC E OS JUIZADOS ESPECIAIS

FONAJEF - Enunciado nº 151

O CPC/2015 só é aplicável nos Juizados
Especiais naquilo que não contrariar os
seus princípios norteadores e a sua
legislação específica.

Lei n. 9.099/1995: Art. 2º O processo

orientar-se-á pelos critérios da ORALIDADE,
SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA
PROCESSUAL E CELERIDADE, BUSCANDO,
SEMPRE QUE POSSÍVEL, A CONCILIAÇÃO OU A
TRANSAÇÃO.
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NOVO CPC E OS JUIZADOS ESPECIAIS

ENTENDIMENTO DIVERSO 

- Não aplicação do CPC, diante da especialidade
do microssistema dos Juizados
- EXCEÇÕES:
- art. 30, 52 e 53 da Lei 9.099/1995 que manda
aplicar subsidiariamente o CPC.
- E, OS 6 ARTIGOS DO NCPC REFERENTE AOS
JUIZADOS, quais sejam:
- Art. 985. Regula o IRDR
- Art. 1.062 – Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica
- Art. 1.063 – competência dos Juizados
- Art. 1.064 – alterou a redação do art. 48 da Lei
n. 9.099/95 – Embargos de Declaração
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NOVO CPC E OS JUIZADOS ESPECIAIS

ENTENDIMENTO  DIVERSO 

- Art. 1.065 – altera os efeitos de recebimento
dos embargos de declaração: interrompe o
prazo

- Art. 1.066 – juizados criminais

- Salvo em relação a essas disposições, está
mantida na íntegra os demais procedimentos da
Lei 9.099/95.

- Não cabe a aplicação do CPC nem em caráter
subsidiário aos Juizados.

- Valor de 60 SM é um subcritério. Critério
principal é a complexidade, inclusive para os
federais e da fazenda pública.
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3 - MUDANÇAS DO NOVO CPC SOBRE A 
PETIÇÃO INICIAL E A CONTESTAÇÃO



PROCEDIMENTO COMUM

O Processo de Conhecimento, disciplinado no
Novo CPC a partir do artigo 318, manda
aplicar a todas as causas o PROCEDIMENTO
COMUM, salvo as disposições contrárias do
código, aplicando-se este procedimento
subsidiariamente aos procedimentos especiais
e ao processo de execução.

O PROCEDIMENTO SUMÁRIO NÃO TEM
PREVISÃO NO NOVO CPC.



NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS

Art. 190. Versando o processo sobre direitos
que admitam autocomposição, é lícito às
partes plenamente capazes estipular
mudanças no procedimento para ajustá-lo às
especificidades da causa e convencionar sobre
os seus ônus, poderes, faculdades e deveres
processuais, antes ou durante o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o
juiz controlará a validade das convenções
previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação
somente nos casos de nulidade ou de inserção
abusiva em contrato de adesão ou em que
alguma parte se encontre em manifesta situação
de vulnerabilidade.



PETIÇÃO INICIAL

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a
existência de união estável, a profissão, o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio
e a residência do autor e do réu;

(...) VII - a opção do autor pela realização ou
não de audiência de conciliação ou de
mediação”.



PETIÇÃO INICIAL

“Art. 319. (...) § 1o Caso não disponha das
informações previstas no inciso II, poderá
o autor, na petição inicial, requerer ao juiz
diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a
despeito da falta de informações a que se
refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo
não atendimento ao disposto no inciso II
deste artigo se a obtenção de tais
informações tornar impossível ou
excessivamente oneroso o acesso à justiça”.



PETIÇÃO INICIAL

Emenda da Inicial e Cooperação:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição
inicial não preenche os requisitos dos arts.
319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o

autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou
completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.



PETIÇÃO INICIAL

CPC/73 Novo CPC

Art. 294. Antes da
citação, o autor
poderá aditar o
pedido, correndo à
sua conta as custas
acrescidas em
razão dessa
iniciativa.

Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido
ou a causa de pedir, independentemente de
consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou
alterar o pedido e a causa de pedir, com
consentimento do réu, assegurado o
contraditório mediante a possibilidade de
manifestação deste no prazo mínimo de 15
(quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste
artigo à reconvenção e à respectiva causa de
pedir.



PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA PARA
DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. INCIDENTE CONHECIDO
E PROVIDO PARA FIXAR A TESE DE QUE A
RENÚNCIA APRESENTADA PARA DEFINIÇÃO
DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS FEDERAIS, RESSALVADA
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE
AUTORA, SOMENTE ABRANGE AS PARCELAS
VENCIDAS SOMADAS A DOZE PARCELAS
VINCENDAS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
(PEDILEF 0007984-43.2005.4.03.6304, Rel. Juiz
Federal Fábio Oliveira, julgado em 14/4/2016)



CONTESTAÇÃO
TERMO INICIAL:

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação,
por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo
termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou
da última sessão de conciliação, quando qualquer
parte não comparecer ou, comparecendo, não
houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da
audiência de conciliação ou de mediação
apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese
do art. 334, § 4o, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo
como foi feita a citação, nos demais casos. (...)”.



CONTESTAÇÃO

PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA/INSS:

CPC/73 Novo CPC

Art. 188. Computar-se-á em
quádruplo o prazo para
contestar e em dobro para
recorrer quando a parte for a
Fazenda Pública ou o
Ministério Público.

Art. 180. O Ministério Público gozará
de prazo em dobro para manifestar-se
nos autos, que terá início a partir de sua
intimação pessoal, nos termos do art.
183, § 1o.
Art. 183. A União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão
de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais, cuja
contagem terá início a partir da
intimação pessoal.
Art. 186. A Defensoria Pública gozará
de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais.



CONTESTAÇÃO

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de
discutir o mérito, alegar:

I - incompetência absoluta e relativa;

(...) III - incorreção do valor da
causa;

(...) XI - ausência de legitimidade ou
de interesse processual;

(...) XIII - indevida concessão do
benefício de gratuidade de justiça”.



4 - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
DO PEDIDO: estudo de caso
envolvendo benefício
previdenciário.



IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

- AÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE POSTULE:

a) Acumulação de Auxílio-Acidente com
Aposentadoria concedida em data posterior à
11/11/1997:

Pretensão contrária à Recurso Repetitivo do STJ
(temas 555 e 556) e à Súmula STJ n. 507:

507 – A acumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria pressupõe que a lesão
incapacitante e a aposentadoria sejam
anteriores a 11/11/1997, observado o critério
do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição
do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho.
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IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

- AÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE POSTULE:
b) Concessão de auxílio-reclusão aos dependentes de

segurado com salário de contribuição de R$
2.000,00:
Pretensão que contraria Repercussão Geral:
TEMA 089. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-
RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS
CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO.
BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS
DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA
PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA
RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 587365, DJe
08.05.2009).
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IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

CPC 2015: Art. 332. Nas causas que dispensem a
fase instrutória, o juiz, independentemente da
citação do réu, julgará liminarmente improcedente
o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do STF ou do STJ;

II - acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em
julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução
de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre
direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente
improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência de decadência ou de prescrição.
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IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

FONAJEF ENUNCIADO Nº 1: O

julgamento liminar de mérito não viola o
princípio do contraditório e deve ser
empregado na hipótese de decisões
reiteradas de improcedência pelo juízo,
bem como nos casos que dispensem a
fase instrutória, quando o pedido
contrariar frontalmente norma jurídica.
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IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

FONAJEF Enunciado nº 159: Nos termos
do Enunciado nº 1 do FONAJEF e à luz dos
princípios da celeridade e da
informalidade que norteiam o processo no
JEF, vocacionado a receber demandas em
grande volume e repetitivas, interpreta-
se o rol do art. 332 como exemplificativo.
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IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

ENFAM Enunciado nº 43: O art. 332 do
CPC/2015 se aplica ao sistema de
juizados especiais e o inciso IV também
abrange os enunciados e súmulas dos
seus órgãos colegiados competentes.
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5 - GRATUIDADE DA JUSTIÇA
NO NOVO CPC: critérios a serem

observados em relação aos
segurados da Previdência Social.



- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: CF – art. 5,
LXXIV: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”;

- GRATUIDADE DA JUSTIÇA:
eminentemente processual (arts. 98 a 102
do NCPC), e pode ser requerida a qualquer
tempo, seja no início da ação ou no curso
da mesma, e uma vez deferida importará
na dispensa das despesas processuais.
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GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO NCPC

- Caso vencido o beneficiário da gratuidade,

as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 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 da gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário (art. 98, § 3.º, do CPC/2015).
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GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO NCPC

- A pessoa natural ou jurídica com
insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça.
- O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de
fazê-lo, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos
pressupostos.
- Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
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GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO NCPC

Enunciado FONAJEF 38 – A qualquer

momento poderá ser feito o exame de
pedido de gratuidade com os critérios
da Lei n.º 1.060/50. Para fins da Lei
n.º 10.259/01, presume-se
necessitada a parte que perceber
renda até o valor do limite de isenção
do imposto de renda.

VALIDADE DESSE CRITÉRIO ???
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GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO NCPC

A tônica que predomina na

jurisprudência pátria é no sentido de
não se admitir uma presunção negativa
e sim apenas positiva no caso em
questão, tal qual sedimentado no CPC
de 2015. Então, quem recebe menos do
limite de isenção do imposto de renda
seria presumidamente hipossuficiente e
os demais devem comprovar sua
condição na forma da lei.
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