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DECRETO Nº 006 DE 10 DE MARÇO DE 2022. 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Carlos Vinicius Barbosa da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 006 DE 10 DE MARÇO DE 2022.

“Dispõe sobre a atuação dos membros integrantes da 
assistência judiciária gratuita e define parâmetros sobre 
quem pode ser atendido (a) pelo Departamento Jurídico e 
dá outras providências” 

CARLOS VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA, Prefeito do Município 
de Recursolândia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 267 de 13 de Dezembro 
de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Salvo casos excepcionais, de comprovada emergência, a 
critério do Departamento Jurídico Municipal, nos termos da Lei nº 267 de 13 
de Dezembro de 2021, a atuação do Serviço de Assistência Judiciária Gratuita 
terá sua atuação limitada a pessoa natural residente e domiciliada no município 
de Recursolândia nos seguintes casos:

I -  requerimento de benefícios previdenciários;
II - investigação de paternidade;
III - requerimento de alimentos provisionais ou de pensão alimentícia;
IV - suprimento de idade e, em casos especiais a critério da 

Assistência, suprimento de consentimento;
V - defesa em procedimentos de despejo;
VI – demanda e defesa em ações possessórias, de acordo com o 

prudente critério do Departamento Jurídico;
VII - retificações de assentos e registros civis;
VIII- orientação jurídica e social verbal;
IX -  ações indenizatórias, exceto as decorrentes de direitos 

trabalhistas, salvo casos excepcionais, de acordo com o prudente critério do 
Departamento Jurídico;

X – Divórcio e extinção de união estável.

Art. 2º - Antes de ser atendido pelo Departamento Jurídico (advogado), 
o cidadão deverá preencher a declaração de hipossuficiência, além de 
apresentar toda a documentação necessária que comprove a sua vulnerabilidade 
socioeconômica, para fins de atender os seguintes critérios:

I - Ter renda mensal individual de até 1 (um) salário mínimo; 
II - Ter renda familiar de até 2,5 (dois virgula cinco) salários mínimos; 
III - Não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, ou legatária de bens 
móveis, imóveis ou direitos, cujos valores ultrapassem a quantia equivalente a 
90 (noventa) salários mínimos;

IV - Não possuir investimentos financeiros em aplicações superiores 
a 12 (doze) salários mínimos.

Art. 3º - Para fins de aplicação da Lei nº 267 de 13 de Dezembro de 
2021, regulamentada por este Decreto, considera-se: 

I – Entidade familiar: toda comunhão de vida instituída com a 
finalidade de convivência familiar e que se mantém pela contribuição de seus 
membros; 

II - Renda familiar: soma dos rendimentos brutos auferidos 
mensalmente pela totalidade dos membros da entidade familiar, maiores de 
dezesseis anos, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais 
de transferência de renda e de benefícios assistenciais, bem como o valor 
comprovadamente pago a título de contribuição previdenciária oficial, imposto 
de renda, plano de saúde, pensões alimentícias e gastos mensais comprovados 
com tratamento médico por doença grave; 

III - Renda per capita: renda total da entidade familiar dividida pela 
quantidade de integrantes;

Art. 4º. Presume-se economicamente vulnerável a pessoa natural que 
atenda as seguintes condições: 

I - Renda mensal individual limitada a 1 (um) salário mínimo, quando 
não houver entidade familiar, permitidas as exclusões previstas no inciso II do 
artigo 3º deste Decreto;

II – No caso de entidade familiar, será observada a renda obtida pelos 
integrantes economicamente ativos, estando sujeita ao limite de até 2,5 (dois 
virgula cinco) salários mínimos. 

Parágrafo único. Caso ultrapassado os limites previstos e ou não 
atendimento aos critérios acima dispostos, o Serviço de Assistência Judiciária 
gratuita será indeferido a critério do prudente arbítrio do departamento jurídico 
com apoio nas informações levantadas pelo serviço de assistência social que fará 
aferição da hipossuficiência no caso concreto, especialmente nas evidências que 
demonstrem o sacrifício da subsistência do cidadão ou cidadã e de sua família.

Art. 5º O valor da causa, por si só, não interfere na avaliação 
econômico-financeira do interessado.

Art. 6º. Não sendo possível a exibição de documentos comprobatórios 
da renda mensal, milita em favor do cidadão ou cidadã a presunção de veracidade 
das informações por ele prestadas no ato de preenchimento da declaração de 
hipossuficiência. 

Parágrafo único. O interessado poderá, a qualquer tempo, reiterar 
seu pedido demonstrando fatos novos em sua situação econômico-financeira.

Art. 7º. O Departamento Jurídico deverá exigir de quem pleitear 
assistência jurídica, sob pena de indeferimento, o preenchimento e assinatura 
da declaração de hipossuficiência, com a afirmação de não dispor de condições 
financeiras para arcar com as despesas inerentes à assistência jurídica, bem como:

§1º. poderá solicitar a apresentação de carteira de trabalho, declaração 
completa de imposto de renda, comprovante de rendimentos ou declaração do 
empregador ou do tomador de serviços. 

§2º. Na falta do comprovante de renda, além da declaração de 
hipossuficiente a ser firmada por aquele que busca atendimento, poderão ser 
apresentadas faturas de água, energia elétrica e telefone, bem como outros 
documentos para melhor análise de hipossuficiência.

Art. 8º. É prerrogativa do Advogado integrante da assistência judiciária 
gratuita deixar de patrocinar ação ou interpor recurso quando manifestamente 
incabível ou inconveniente aos interesses da parte.

Art. 9º. Em relação aos procedimentos em curso, cuja avaliação da 
situação econômico-financeira já foi efetuada, a realização de nova avaliação 
somente poderá ser fundada em indícios de alteração da situação econômico-
financeira ou de ocultação de dados relevantes para a respectiva aferição.

Art. 10. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a partir de 03 de Janeiro de 2022, revogadas as disposições 
em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, 10 de Março de 
2022. 

CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal
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