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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2000598-72.2013.815.0000
RELATOR : Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
ADVOGADO : José Augusto da Silva Nobre Filho
AGRAVADA : Eunice Santos de Carvalho
ADVOGADO : Valter de Melo.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO –
Impugnação  ao  valor  da  causa  –  Ação
ordinária  de indenização c/c  obrigação de
fazer e de pagar – Cumulação de pedidos –
Inteligência  do  dispositivo  no  inciso  II,  do
artigo 259, do Código de Processo Civil  –
Pedido  de  reparação  por  dano  moral  –
Valor  certo  -  Decisão  mantida  -  Recurso
desprovido.

- Nos termos do inciso II, do artigo 259 do
CPC,  havendo  cumulação  de  pedidos,  o
valor  atribuído  à  causa  será  a  quantia
correspondente à soma de todos eles.

– Sendo um dos pedidos formulados pela
parte a reparação por dano moral em valor
certo, este deverá ser somado aos outros,
para  se  obter  o  valor  da  causa,
independentemente  do  valor  da
indenização  que  será  arbitrado  na
sentença.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
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autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento ao recurso de
agravo  de  instrumento,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento de fl. 87. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido  de  antecipação  da  tutela  recursal,  interposto  por  CREFISA S/A –
CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTOS, inconformada  com  a
decisão proferida nos autos da ação de impugnação ao valor da causa, nº.
0032354-52.2012.815.2001, na qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca da Capital, rejeitou a impugnação ao valor da causa, com base no
art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Discorre  a  ora  agravante  que,  tendo  lhe
movido ação ordinária de indenização c/c obrigação de fazer e de pagar, a
agravada,  EUNICE  SANTOS  DE  CARVALHO,  atribuiu  à  causa  o  valor
correspondente a R$ 120.027,20 (cento e vinte mil, vinte e sete reais e vinte
centavos).

Todavia, considerando que o referido valor
não  correspondia  ao  conteúdo  econômico  da  demanda,  apresentou
impugnação ao valor da causa, a qual fora rejeitada pelo juiz “a quo”, razão
pela qual moveu o presente recurso, alegando, em suma, excessividade do
valor fixado pela agravada.

Com  essas  considerações,  pugna,
liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja
acolhida a impugnação ao valor da causa e, no mérito, pelo provimento do
recurso.

Pela decisão de fls. 56/60, fora indeferido o
pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Informações do juízo “a quo” prestadas à fl.
67.

Sem contrarrazões, conforme certidão à fl.
76.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça, alegando inexistir interesse do  “parquet”, deixou de
opinar sobre a demanda   (fl. 82).

É o relatório.

VOTO
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Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, o recurso comporta conhecimento.

Cinge-se o presente agravo de instrumento
à análise da decisão, na qual o juiz de piso rejeitou a impugnação ao valor da
causa,  mantendo  o  valor  atribuído  pela  parte  promovente,  qual  seja,  R$
120.027,20 (cento e vinte mil, vinte e sete reais e vinte centavos).

Depreende-se  da  análise  do  caderno
processual que a autora, ora agravada, formulou na ação originária, pedido de
indenização por danos materiais no valor de R$ 11.275,20 (onze mil, duzentos
e setenta e cinco reais e vinte centavos) e de reparação por danos morais no
valor  de  R$ 112.752,00  (cento  e  doze mil,  setecentos  e  cinquenta  e  dois
reais), totalizando, assim, a quantia de R$ 120.027,20 (cento e vinte mil, vinte
e sete reais e vinte centavos), valor que atribuiu à causa. 

Como cediço,  nos termos do art.  258,  do
CPC,  “a toda  causa  será  atribuído  um valor  certo,  ainda  que  não  tenha
conteúdo econômico imediato”. 

Por sua vez, o art. 259, incisos I e II, da lei
processual dispõem que:

Art. 259 – O valor da causa constará sempre da petição
inicial e será:
I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal,
da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;
II  –  havendo  cumulação  de  pedidos,  a  quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles.

Como  visto  alhures,  na  espécie,  há
cumulação  de  pedidos,  vez  que  a  agravada  pretende  a  condenação  da
agravante  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  materiais  além  da
reparação por danos morais.

Em  se  tratando  de  reparação
extrapatrimonial, o valor da causa pode ser atribuído por meio de estimativa
dos reflexos econômicos que a decisão eventualmente trará, relegando-se a
sua fixação ao prudente arbítrio do juiz.

Todavia,  na  hipótese  dos  autos,  não  se
pode  desconsiderar  o  fato  de  que  a  recorrida  pleiteou  a  indenização  por
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danos morais em valor certo, no importe de R$ 112.752,00 (cento e doze mil,
setecentos e cinquenta e dois reais).

Assim, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, se a parte requer indenização em valor certo, este deverá
ser o valor  da causa,  independentemente do valor  da indenização que for
arbitrada na sentença, sendo certo que os honorários incidirão sobre o valor
da condenação. Neste sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  VALOR  DA CAUSA.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  INDICAÇÃO.
VALOR CERTO E DETERMINADO. EQUIVALÊNCIA.
ACÓRDÃO  FUNDADO  NOS  ELEMENTOS  FÁTICOS
DOS  AUTOS.  SÚMULA  07/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.
1. Acórdão fundado nos elementos fáticos: ao firmar a
conclusão do valor da causa, o Tribunal recorrido tomou
em  consideração  os  elementos  fáticos  carreados  aos
autos. Incidência da Súmula 07/STJ. 2. O valor da causa
nas ações de indenização por danos morais é aquele da
condenação  postulada,  se  mensurado  pelo  autor,  em
razão de que deve corresponder ao conteúdo econômico
da  pretensão,  não  podendo  atribuir  valor  menor.
Precedentes.  3.  Agravo  regimental  não  provido.(STJ.
AgRg no Ag 1148167 / SP.Rel.  Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO  (1140)  Órgão  Julgador  T4.  Data  do
Julgamento 07/04/2011. Data da Publicação/Fonte DJe
12/04/2011). Destaquei.

Outra:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO.  VALOR  DA  CAUSA.
QUANTIFICAÇÃO  NA  INICIAL.  I  -  Nas  ações  de
indenização, o valor da causa deve corresponder à soma
de todos os valores pretendidos, em consonância com o
art.  259,  II,  do  Código  de  Processo  Civil.  
II  -  Tendo  os  autores  declinado,  na  inicial,  as
importâncias postuladas a título de danos materiais e
morais,  o  valor  da  causa  deverá  corresponder  ao
somatório  dos  pedidos,  não  devendo  ser  acolhida  a
alegação  de  que  o  quantum  dos  danos  morais  foi
apenas  sugerido,  em  caráter  provisório.  Agravo
Regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1229870/SP.
Rel.) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador
T3.  Data  do  Julgamento  22/03/2011.  Data  da
Publicação/Fonte  DJe  30/03/2011).  Destaquei.  

Mais:

PROCESSO  CIVIL.  VALOR  DA  CAUSA.
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EQUIVALÊNCIA.  VALOR.  PETIÇÃO  INICIAL.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL.  HIPÓTESE.
AUTOR.  INDICAÇÃO.  VALOR  CERTO  E
DETERMINADO.  1.  O  valor  da  causa  nas  ações  de
compensação  por  danos  morais  é  aquele  da
condenação  postulada,  se  mensurada  na  inicial  pelo
autor (REsp 819.116/NANCY), e isto porque o valor da
causa  deve  corresponder  ao  conteúdo  econômico  da
pretensão  do  autor,  que,  pedindo  um  valor  mínimo
como indenização por danos morais, não pode atribuir
à causa valor menor (AgRg no Ag 143.308/SÁLVIO). Em
sendo assim, quantificando os autores precisamente os
benefícios  econômicos  que  desejam  auferir  com  o
pedido,  não  tem  qualquer  substância  a  indicação  de
valor  estimativo irrisório (REsp 440.804/DIREITO).  2.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento."  (STJ.
AgRg  no  Ag  697.285/SP,  Rel.  Ministro  Vasco  Della
Giustina  (Desembargador  Convocado  DO  TJ/RS,
Terceira Turma, Data do Julgamento 27/10/2009. Data
da  Publicação/Fonte  DJe  09/11/2009).  Destaquei.  

E:

PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. Se na ação de
indenização  por  danos  morais  o  autor  sugere  o
respectivo  montante,  este  deve  ser  o  valor  da  causa.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  Ag
453.732/RJ,  Rel.  Ministro  Ari  Pargendler,  Terceira
Turma, julgado em 06/12/2002, DJ 19/05/2003 p. 226).

Logo, como a promovente, agora recorrida,
na inicial,  pediu valor  reparatório certo,  qual  seja,  R$ 120.027,20 (cento e
vinte mil, vinte e sete reais e vinte centavos) além da indenização pelos danos
materiais no importe de  R$ 11.275,20 (onze mil, duzentos e setenta e cinco
reais e vinte centavos), o valor atribuído à causa deve corresponder à soma
destes, ou seja,  R$ 120.027,20 (cento e vinte mil, vinte e sete reais e vinte
centavos), nos termos do disposto no inciso II, do art. 259, do CPC.

Ante o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao
presente  agravo  de  instrumento,  mantendo,  consequentemente,  a  decisão
objurgada.

É como voto.

− Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado em substituição à
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).
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− Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

− Sala das Sessões da Segunda Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de abril de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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