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RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
AGRAVANTE(S): Carlos Luiz Crispim Pimentel
ADVOGADO(S): Suplício Moreira Pimentel Neto
AGRAVADO: Banco Wolkswagen S/A
ADVOGADO(S): Aldenira Gomes Diniz

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO –  VALOR  DA  CAUSA  –
CONTEÚDO  ECONÔMICO  PRETENDIDO  NA
DEMANDA  –  ENTENDIMENTO  PACÍFICO  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  –
INDEFERIMENTO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA  –
DECISÃO,  EM  PARTE,  REFORMADA  –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

–  Ao  contrário  do  que  decidiu  a  interlocutória
agravada, a qual determinou que o valor da causa
deveria ser o valor  do contrato que pretende ser
revisado,  em  casos  como  dos  autos,  o  valor
atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo
pretendido  na  demanda,  ou  seja,  o  proveito
econômico  que  o  autor  poderá  auferir  com  o
sucesso da ação. Precedentes do STJ.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento interposto  por
CARLOS LUIZ CRISPIM PIMENTEL em face da decisão interlocutória que,
nos autos da ação de revisão de contrato que ajuizou contra o BANCO
WOLKSWAGEN S/A,  ora  agravado, determinou a correção do valor  da
causa, fixando-o de acordo com o valor do financiamento, e indeferiu seu
pedido de justiça gratuita.
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Em  síntese,  sustenta  que  o  valor  da  causa  deve  ser  o
correspondente  ao  proveito  econômico  pretendido  na  demanda,  e  não
montante  total  do  financiamento.  Assim  sendo,  pediu  liminarmente a
suspensão da decisão agravada e,  no mérito,  sua reformar  para fixar  o
valor da causa nestes termos, bem como o deferir a gratuidade judiciária.

Juntou documentos facultativos e obrigatórios às fls. 19/108.

A liminar foi parcialmente deferida, apenas para determinar a
correção do valor da causa, mantendo-se o indeferimento da justiça gratuita
(fls. 112/113).

Contrarrazões, pelo desprovimento (fls.127/134).

Parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 136/140.

É o relatório.

DECIDO

Com  efeito,  o  caso  é  de  provimento  parcial  do  presente
agravo  de  instrumento,  uma  vez  que  a  decisão  agravada  confronta  o
entendimento pacífico do STJ, com relação à fixação do valor que deve ser
atribuído à demanda.

Conforme restou  decidido  na  liminar,  e  corrobora  a  douta
Procuradoria  de  Justiça,  o  valor  da  causa  deve  corresponder  ao
proveito econômico pretendido pelo autor da demanda, e não  o valor
do  contrato  que  pretende  ser  revisado.  Nesse  sentido,  colaciono  os
recentes julgados:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IMPUGNAÇÃO  DO
VALOR  DA  CAUSA.  CONTEÚDO  ECONÔMICO  DA
DEMANDA.  REVISÃO  PARCIAL  DO  CONTRATO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC. DECISÃO
MANTIDA.

1.  A jurisprudência  do  STJ  preconiza  que  o  valor  da
causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo
patrimonial  imediato  da  demanda,  tendo  em  vista  o
proveito econômico a ser auferido pela parte.

2. No caso concreto, o debate diz respeito à revisão parcial
do contrato, sendo inaplicável, dessa forma, o disposto no
art. 259, V, do CPC, fixando-se o valor da causa no limite
do benefício patrimonial pretendido na demanda inicial.

(STJ; AgRg no AREsp 405.027/RJ, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
09/09/2014, DJe 18/09/2014)
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  DANOS
MORAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ALTERAÇÃO DE
OFÍCIO  PELO  MAGISTRADO.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.

1.  A  jurisprudência  do  STJ  é  no  sentido  de  que  ao
magistrado é possível determinar, de ofício,  a correção do
valor  atribuído  à  causa,  adequando-o  ao  proveito
econômico pretendido.

2. Agravo Regimental não provido.

(STJ;  AgRg no REsp 1457167/PE, Rel.  Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/08/2014,
DJe 25/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.  DEVIDO  ENFRENTAMENTO  DAS
QUESTÕES RECURSAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO
ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com
enfrentamento  e  resolução  das  questões  abordadas  no
recurso.

2.  Observa-se  que  a  Corte  de  origem  delineou  a
controvérsia  dentro  do  universo  fático-probatório,  ao
consignar  que  o valor  da causa deve  corresponder  ao
proveito econômico pretendido com a ação, conforme foi
fixado nos autos. A revisão de tais premissas é vedado em
recurso especial, dado o óbice do enunciado 7 da Súmula
do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ;  AgRg  no  AREsp  547.160/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
23/09/2014, DJe 06/10/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA.
PROVEITO  ECONÔMICO.  VALOR  PERSEGUIDO  NA
DEMANDA.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.  O  valor  da  causa  deve  corresponder  ao  benefício
econômico pretendido com a demanda.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões
que  impliquem  revolvimento  do  contexto  fático-probatório
dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
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3.  No  caso,  o  Tribunal  de  origem,  com base  nas  provas
coligidas  aos  autos,  concluiu  pela  existência  de conteúdo
econômico imediato na demanda e fixou o valor da causa
correspondente.  Alterar  tal  conclusão  demandaria  o
reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a
teor do disposto na mencionada súmula.

4. Agravo regimental a que nega provimento.

(STJ; AgRg no AREsp 375.448/ES, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
18/09/2014, DJe 25/09/2014)

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PROCESSUAL  CIVIL.  VALOR  DA  CAUSA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROVEITO  ECONÔMICO.  AGRAVO
DESPROVIDO.

1.  O  valor  da  causa  deve  corresponder  ao  proveito
econômico  pretendido  pelo  autor  da  demanda,  não
estando  vinculado  às  teses  posteriormente  apresentadas
pela defesa.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ;  AgRg  no  Ag  1360288/RS,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO,  QUARTA TURMA,  julgado  em 26/11/2013,  DJe
19/12/2013)

[destaques de agora]

Entretanto, o pedido de deferimento da gratuidade judiciária
não deve ser concedido.

A gratuidade judiciária possui  presunção relativa,  pelo que
pode ser indeferido caso o magistrado entenda, de acordo com as provas
dos autos,  que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado. Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA.  DECLARAÇÃO  DE
POBREZA.  PRESUNÇÃO  RELATIVA.  PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios  da  assistência  judiciária  gratuita,  ostenta
caráter  relativo,  podendo  o  magistrado  indeferir  o
pedido  de  assistência  se  encontrar  elementos  que
infirmem a hipossuficiência do requerente. (...)
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(STJ;  AgRg  no  REsp  1000055/MS,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
14/10/2014, DJe 29/10/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSO  CIVIL.
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  DECLARAÇÃO
DE  POBREZA.  PRESUNÇÃO  RELATIVA.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.

1.  O  órgão  julgador,  de  acordo  com  os  elementos
probatórios colacionados ao feito, pode negar o benefício da
assistência  judiciária  gratuita  ainda  que  tenha  pedido
expresso da parte.

2.  Não  se  admite  inovação  recursal  em  sede  de  agravo
regimental,  visto  que  vedada  pelo  instituto  da  preclusão
consumativa.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ;  AgRg  no  AREsp  506.198/MS,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em
21/08/2014, DJe 08/09/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL.  ART.  884  DO  CÓDIGO
CIVIL.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  JUSTIÇA
GRATUITA.  PESSOA  FÍSICA.  COMPROVAÇÃO  DE
MISERABILIDADE.  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA.  REVISÃO.  SÚMULA Nº  7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

(STJ; AgRg no AREsp 435.349/DF, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em
20/11/2014, DJe 25/11/2014)

[destaques de agora]

No caso dos autos, o agravante demostra possuir condições
de arcar com as custas processuais, notadamente quando adquiriu carro de
luxo (objeto da demanda), pagando prestações de alto valor (R$ 1.682,89),
e  a  redução  do  valor  da  causa reflete  baixas  custas,  conforme por  ele
mesmo demostrado à fl. 12.

Portanto, a decisão agravada deve ser modificada quanto ao
valor  da causa,  fixando-o de acordo com a quantia impugnada na ação
(proveito econômico pretendido), e mantida com relação ao indeferimento
da justiça gratuita.
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do CPC, DOU
PROVIMENTO PARCIAL  AO  AGRAVO apenas  para  determinar  que  o
valor da causa seja fixado de acordo com o proveito econômico pretendido
na demanda, mantendo o indeferimento da justiça gratuita.

P. I.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

Relator
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