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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU O 
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. 
RECURSO DESPROVIDO. 

1.  É assegurado o benefício da assistência judiciária gratuita àqueles que afirmarem não possuir 
condições de arcar com as custas e honorários advocatíc ios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua 
família, mediante mera declaração firmada pela parte. 

2. A lei que dispõe sobre a assistência judiciária aos necessitados não estabeleceu critérios 
predefinidos para a verificação da situação de hipossuficiência da parte. Contudo, o acesso à justiça não 
pode ficar à mercê da absoluta ausência de parâmetros, até mesmo para se evitar que o deferimento do 
pedido de justiça gratuita se configure verdadeira loteria, a depender do julgador que aprecie o 
requerimento.  

3. A adoção do critério do percebimento de renda mensal inferior a três salários mínimos mensais, 
previsto na Resolução n. 85, de 11 de fevereiro de 2014 do Conselho Superior da Defensoria Pública da 
União, além de se coadunar com a baliza para a concessão da isenção do imposto de renda, é corroborada 
por precedentes desta Corte (Neste sentido: TRF2 2009.50.02.002523-2, 3ª Seção Especializada, Relator 
Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data da disponibilização: 12/04/2016; TRF2 
2016.00.00.006258-2, Sexta Turma Especializada, Relator Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA 
GAMA, Data da disponibilização: 21/03/2017;TRF2 2016.00.00.006508-0, Quinta Turma Especializada, 
Relator Juiz Federal Convocado FIRLY NASCIMENTO FILHO, data da disponibilização: 10/11/2016). 4. Frise-
se, porém, que não deve servir de norte ao julgador, na análise do pedido de assistência judiciária gratuita, 
apenas as receitas da parte, sendo necessária a avaliação de suas despesas, bem como de seus 
dependentes tais como os gastos extraordinários ou essenciais. 

5. No caso em apreço, a parte autora requer que seja reconhecida sua impossibilidade de arcar com as 
custas do processo. Para tanto, anexou declaração de hipossuficiência, cópia do seu contracheque e ficha 
financeira referente aos meses de julho a dezembro de 2015, que demonstram a percepção de valores 
superiores a 3 (três) salários-mínimos. Destaca-se, ainda, que não há nos autos quaisquer documentos 
indicando despesas da autora capazes de demonstrar que seu próprio sustento, ou de sua família, restaria 
comprometido com o pagamento das custas judiciais. 

6. Agravo de instrumento desprovido. 
  
  
  
ACÓRDÃO 
  
Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo de 
instrumento, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do presente julgado.  

  
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018 (data do julgamento). 
  
  
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES  
Desembargador Federal 
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