
 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS 

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2001817-23.2013.815.0000
RELATORA : Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
AGRAVANTE : Dênis Gonçalves da Silva
ADVOGADA : Steffi Graff Stalchus
AGRAVADO : EmbrasystemTecnologia em Sistemas, Importação e  

  Exportação Ltda
ORIGEM : Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
JUIZ : Cláudio Pinto Lopes

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E 
MORAIS.  AUTOR  BENEFICIÁRIO DA  JUSTIÇA 
GRATUITA. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. 
REDUÇÃO  DE  OFÍCIO  PELO  JUIZ. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

-  “Se  o  autor  pede  quantia  excessiva  a  título  de 
compensação  por  danos  morais,  mas  ao  mesmo 
tempo requer a gratuidade da justiça, para não arcar 
com  as  custas  e  demais  despesas  processuais, 
pode  e  é  até  recomendável  que  o  juiz  acolha  a 
impugnação  ao  valor  da  causa  e  ajuste-se  à 
realidade da demanda e à natureza dos  pedidos. O 
autor  que  pede  quantias  elevadas  a  título  de 
compensação  por  danos  morais,  mas  ao  mesmo 
tempo requer a gratuidade da  justiça, para não arcar 
com  as  custas  e  demais  despesas  processuais, 
passa  a  impressão  de  que  está  se  utilizando  do 
Poder  Judiciário  para  tentar  a  sorte,  porque  não 
sendo procedentes  seus pedidos,  não  arcará  com 
quaisquer  ônus”  (STJ  3ª  T.,  REsp  784.986,  Min. 
Nancy Andrighi, j. 29.11.05, DJU  1.2.06). No mesmo 
sentido:  STJ  4ª  T.,  REsp  565.880,  Min.  Fernando 
Gonçalves, j. 6.9.05, DJU 3.10.05; RT 851/301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  o Agravo de Instrumento,  nos 
termos do voto da Relatora e da certidão de julgamento de fl. 27.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto por DÊNIS GONÇALVES DA SILVA contra o decisum de 

fls. 07/08 proferido pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face 

de  EMBRASYSTEM  TECNOLOGIA  EM  SISTEMAS,  IMPORTAÇÃO  E 

EXPORTAÇÃO LTDA, proferiu decisão, ex officio, alegando que,  por força do 

tratamento  isonômico e com base no princípio  da razoabilidade,  o valor  da 

causa foi reduzido de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) para R$ 

720,00 (setecentos e vinte reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que não há o 

que se falar em isonomia e razoabilidade, uma vez que “o consumidor deve ser 

observado em sua situação hipossuficiente perante a empresa fornecedora de 

serviços, levando-se em consideração, portanto, o tratamento desigual para os 

desiguais”. Ao final, pugna pela procedência do presente recurso, para que seja 

mantido o valor da causa apresentado na inicial.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 13/14.

Informação pelo Juiz “a quo” às fls. 19/20.

Não houve contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça não 

ofertou parecer de mérito (fl. 22).

É o relatório. 

VOTO

Trata-se  de  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e 

Morais, tendo sido atribuído à causa o montante de  R$ 133.000,00  (cento e 

trinta e três mil reais).
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De fato, o valor fixado mostra-se exagerado, não observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quando  o  Autor  é beneficiário da  justiça gratuita, o elevado 

valor atribuído à causa pode dificultar a interposição de eventual recurso de 

Apelação da parte contrária.

Veja-se precedente deste Tribunal:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNAÇÃO  AO 
VALOR  DA  CAUSA.  DANO  MORAL.  QUANTITATIVO 
ESPECIFICADO NO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE QUANTIA 
EXAGERADA.  VALOR  DA  CAUSA  NO  MESMO 
PATAMAR.  BENEFICIÁRIO  DA  GRATUIDADE 
PROCESSUAL.  REDUÇÃO.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO. Se o autor pede quantia excessiva a título de 
compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo 
requer  a  gratuidade da justiça,  para  não arcar  com as 
custas e demais despesas processuais, é recomendável 
que o juiz acolha impugnação ao valor da causa e ajuste-
a  à  realidade  da  demanda  e  à  natureza  dos  pedidos. 
TJPB -  Acórdão do processo nº  20020100159033001 - 
Órgão  (4A CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.  ROMERO 
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. em 02/12/2010.

Tem mais, anota Theotonio Negrão, reportando-se a decisões 

do STJ:
“Art. 256: 6. (...)
Todavia: “Se o autor pede quantia excessiva a título de 
compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo 
requer  a gratuidade da justiça,  para não arcar  com as 
custas  e  demais  despesas  processuais,  pode  e  é  até 
recomendável  que  o  juiz  acolha  a  impugnação  ao 
valor  da  causa  e  ajuste-se  à realidade  da  demanda  e 
à  natureza  dos  pedidos. O autor  que  pede  quantias 
elevadas a título de compensação por danos morais, mas 
ao mesmo tempo requer a gratuidade  da  justiça,  para 
não   arcar   com   as   custas   e   demais   despesas 
processuais, passa a impressão de que está se utilizando 
do Poder Judiciário para tentar  a  sorte,  porque  não 
sendo  procedentes  seus  pedidos,  não  arcará  com 
quaisquer ônus” (STJ 3ª T.,  REsp 784.986, Min. Nancy 
Andrighi, j.  29.11.05, DJU  1.2.06). No mesmo  sentido: 
STJ 4ª T., REsp 565.880, Min.  Fernando Gonçalves, j. 
6.9.05, DJU 3.10.05; RT 851/301.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
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Ante o exposto,  DESPROVEJO o Agravo.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora

4


