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Das partes e dos procuradores 

Despesas e multas: 
 
A prestação jurisdicional é serviço público remunerado, salvo se a 

parte estiver amparada pela assistência judiciária.  
 
CPC, art. 82.  Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

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



Das partes e dos procuradores 

- As despesas correspondem às custas e todos os demais gastos 
efetuados com o processo.  

 
CPC, art. 84.  As despesas abrangem as custas dos atos do 

processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente 
técnico e a diária de testemunha. 

 
- As custas, que tem natureza de tributo, correspondem às verbas 

pagas aos cofres públicos e aos serventuários da justiça pela 
prática de ato processual. Já as despesas são todos os demais 
gastos feitos pelas partes na prática dos atos processuais, com 
exceção dos honorários, que recebe tratamento especial do CPC.  



Das partes e dos procuradores 

CPC, art. 82, § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas 
a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção 
ocorrer como fiscal da ordem jurídica. 

 
Se o Ministério Público requerer diligência como parte, não será o 

caso de exigir do outro litigante que a custeie.  
 
Cumpre ao autor, ainda, efetuar o preparo inicial: 
CPC, art. 290.  Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 
das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 



Das partes e dos procuradores 

- O não pagamento antecipado das despesas respectivas leva à 
não realização do ato requerido, em prejuízo da parte que o 
requereu (ex: não será realizada a perícia, se não for depositada 
no prazo fixado pelo juiz a remuneração do perito).  

 
- Se o ato não realizado impedir o prosseguimento do feito (como 

no caso de não citação de um litisconsorte necessário ou não 
realização de prova tida como indispensável pelo juiz), o não 
pagamento do preparo prévio importará em abandono de causa 
(art. 485, II e III, §1º, CPC).    



Das partes e dos procuradores 

- Em caso de não recolhimento prévio das custas recursais, ocorre 
a chamada deserção.  

 
- Antecipação das despesas de perícia:  
 
CPC, art. 95.  Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela 
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a 
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as 
partes. 

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo 
pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor 
correspondente. 



Das partes e dos procuradores 

§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo 
será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, 
§4º. 
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 
beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público 
e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 
conveniado; 
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado 
ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 
hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal 
respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de 
Justiça. 



Das partes e dos procuradores 

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da 
decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra 
quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 
processuais, a execução dos valores gastos com a perícia 
particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura 
de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo 
pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da 
justiça, o disposto no art. 98, §2º. 
§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de 
recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. 
 



Das partes e dos procuradores 

CPC, art. 465, § 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até 
cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no 
início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao 
final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 
esclarecimentos necessários. 
§ 5o Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá 
reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. 
 
- Havendo adiamento ou necessidade de repetição de ato 
processual por culpa da parte, do Ministério Público ou do juiz, as 
despesas ficarão a cargo do que houver dado causa ao adiamento.  


