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APRESENTAÇÃO

Objetiva o presente manual orientar os serventuários da Justiça Federal de Primeiro Grau, no

tocante aos procedimentos a serem adotados nos incidentes de impugnação ao valor da

causa.  O trabalho veicula conceitos úteis, fluxogramas minuciosos e modelos adequados a

cada situação.

Pretende o Conselho da Justiça Federal, dessa forma, oferecer a todos um instrumento auxiliar

no campo do Direito Processual Civil, capaz de facilitar e acelerar a tramitação dos feitos.  Os

ensinamentos dos autores, ministrados de forma prática e acessível, estão apoiados em muitos

anos de experiência e em conhecimentos teóricos seguros.

O manual, de forma pormenorizada e seqüencial, desenvolve métodos a serem observados na

execução de tarefas próprias de uma secretaria de vara, em consonância com as leis, resoluções

e instruções superiores.
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IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
(Art. 261 do CPC)

A impugnação do valor atribuído à causa tem cabimento toda vez que o réu discordar

da estimação feita pelo autor, seja nos casos em que a lei impõe um padrão para o cálculo, e

o autor a infrinja, seja no caso em que a lei deixa livre ao autor a estimativa, e ele a faça

errônea ou abusivamente. (ARAGÃO, E. D. Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil.

6. ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 458)

PARTES NA IMPUGNAÇÃO

lmpugnante: É o réu da ação principal, que não concorda com o valor dado à

causa.

Impugnado: É o autor da ação principal, que atribuiu o valor à causa.
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FLUXOGRAMAFLUXOGRAMAFLUXOGRAMAFLUXOGRAMAFLUXOGRAMA

INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VINCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VINCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VINCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VINCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALALALALALOR DA CAOR DA CAOR DA CAOR DA CAOR DA CAUSAUSAUSAUSAUSA

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃOPETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃOPETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃOPETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃOPETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
NO PRAZO DNO PRAZO DNO PRAZO DNO PRAZO DNO PRAZO DA CONTESTA CONTESTA CONTESTA CONTESTA CONTESTAÇÃO (Art. 261 do CPC)AÇÃO (Art. 261 do CPC)AÇÃO (Art. 261 do CPC)AÇÃO (Art. 261 do CPC)AÇÃO (Art. 261 do CPC)

VISTVISTVISTVISTVISTA AO AA AO AA AO AA AO AA AO AUTOR PUTOR PUTOR PUTOR PUTOR PARAARAARAARAARA
MANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFESTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
Prazo: cinco diasPrazo: cinco diasPrazo: cinco diasPrazo: cinco diasPrazo: cinco dias

DISCORDÂNCIA DO AUTORDISCORDÂNCIA DO AUTORDISCORDÂNCIA DO AUTORDISCORDÂNCIA DO AUTORDISCORDÂNCIA DO AUTOR CONCORDÂNCIA DO AUTORCONCORDÂNCIA DO AUTORCONCORDÂNCIA DO AUTORCONCORDÂNCIA DO AUTORCONCORDÂNCIA DO AUTOR

NOMEAÇÃO DE PERITO PELNOMEAÇÃO DE PERITO PELNOMEAÇÃO DE PERITO PELNOMEAÇÃO DE PERITO PELNOMEAÇÃO DE PERITO PELOOOOO
JUIZ SE NECESSÁRIOJUIZ SE NECESSÁRIOJUIZ SE NECESSÁRIOJUIZ SE NECESSÁRIOJUIZ SE NECESSÁRIO

FIXAÇÃO DO VFIXAÇÃO DO VFIXAÇÃO DO VFIXAÇÃO DO VFIXAÇÃO DO VALALALALALOR DOR DOR DOR DOR DAAAAA
CACACACACAUSA PELUSA PELUSA PELUSA PELUSA PELO JUIZO JUIZO JUIZO JUIZO JUIZ

Prazo: dez diasPrazo: dez diasPrazo: dez diasPrazo: dez diasPrazo: dez dias

AGRAVO DE INSTRUMENTOAGRAVO DE INSTRUMENTOAGRAVO DE INSTRUMENTOAGRAVO DE INSTRUMENTOAGRAVO DE INSTRUMENTO
(Arts. 522 e 523 do CPC(Arts. 522 e 523 do CPC(Arts. 522 e 523 do CPC(Arts. 522 e 523 do CPC(Arts. 522 e 523 do CPC

Prazo: 10 diasPrazo: 10 diasPrazo: 10 diasPrazo: 10 diasPrazo: 10 dias

BAIXABAIXABAIXABAIXABAIXA

ARQUIVAMENTOARQUIVAMENTOARQUIVAMENTOARQUIVAMENTOARQUIVAMENTO
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JUSTIÇA FEDERAL
PODER JUDICIÁRIO

ANO 20

REG. TOMBO N.

LIVRO FOLHAS

SEÇÃO JUDICIÁRIA:

JUIZ FEDERAL

IMPUGNAÇÃO AO VIMPUGNAÇÃO AO VIMPUGNAÇÃO AO VIMPUGNAÇÃO AO VIMPUGNAÇÃO AO VALALALALALOR DA CAOR DA CAOR DA CAOR DA CAOR DA CAUSAUSAUSAUSAUSA

IMPUGNANTE:........................................................................................................
IMPUGNADO:.........................................................................................................
................................................................................................................................
IMPUGNADO:.........................................................................................................
ADVOGADO:..........................................................................................................
AUTOS PRINCIPAIS................................................................................................

AUTUAÇÃOAUTUAÇÃOAUTUAÇÃOAUTUAÇÃOAUTUAÇÃO

Aos.......................dias do mês de...................................do ano de dois mil............................., nesta
cidade............................................................, autuei a petição e documento(s) que se segue(m).

..........................................................................
Diretor de Secretaria
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TRAMITAÇÃO NA SECRETARIA

PETIÇÃO INICIAL

A petição, que será distribuída por dependência, deverá ser protocolada, autuada e

registrada na classe (conforme provimento da Corregedoria da Região). Após a autuação da

impugnação, o funcionário encarregado deverá apensá-la aos autos principais, certificar sua

ocorrência e encaminhar o incidente ao juiz, que proferirá nele o despacho.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, apensei os presentes autos aos da (AÇÃO),

movida por ... contra............................... Proc.. nº.....................

Local e data.

.....................

DESPACHO

Intime-se o impugnado para apresentar resposta no prazo de 05 (cinco) dias.

Local e data.

JUIZ FEDERAL

Devolvidos os autos à Secretaria, o funcionário deverá remeter para publicação o

despacho proferido no incidente, lavrando certidão, conforme modelo que se segue:

CERTIDÃO

Certifico que, em ... de ... de 20. . ., recebi estes autos na secretaria da... vara, e que

enviei o despacho de fl.... para publicação em ... de ... de 20......, editado no DJ de...

de... de 20..., p....

Local e data.

...............

Certifica-se a publicação do despacho nos autos, que aguardarão, em escaninho

próprio, o prazo de cinco dias (art. 261 do CPC) para o impugnado se manifestar.

JUNTADA

Nesta data, junto a petição que adiante se segue.

Do que, para constar, lavro este termo.

Local e data.

.......................
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PETIÇÃO DO IMPUGNADO (Ar(Ar(Ar(Ar(Art. 261 do CPC)t. 261 do CPC)t. 261 do CPC)t. 261 do CPC)t. 261 do CPC)

O impugnado deverá justificar o valor que atribuiu à causa, podendo também concordar

com a impugnação. A petição deverá ser juntada aos autos e estes deverão ser encaminhados ao

juiz.

CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da.......vara do............, Dr. .................

Local e data.

......................

FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

MODELOS DE DESPACHOS

1 – Quando o juiz necessitar de auxílio de perito.

Nomeio perito o Sr. ............, com endereço à ........., nesta cidade, telefone....., inde-

pendentemente de termo de compromisso, estimando os seus honorários. As partes,

em cinco dias, indicarão assistentes técnicos, se assim desejarem.

Intimem-se.

Local e data.

....................

JUIZ FEDERAL

Obs.: Após, segue-se o rito ordinário.

2 – Quando o impugnado concordar com o valor atribuído pelo  impugnante.

Considerando a manifestação de fl. ... do impugnado, concordando com a

impugnação, fixo o valor da causa em R$ ...........

Certifique-se nos autos principais, intimando-se o(a) autor(a) para a complementação

das custas.

Intimem-se.

Local e data.

.....................

JUIZ FEDERAL

3 –  Quando o impugnado não concordar com o novo valor atribuído pelo impugnante,

e o juiz entender pelo deferimento da Impugnação.
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I.   RELATÓRIO

II.   FUNDAMENTAÇÃO

III. Diante do exposto, acolho o processamento do presente incidente e DEFIRO O

PEDIDO nele deduzido, fixando o valor da causa em R$ ............., na data do ajuizamento

da ação.

Intimem-se.

Traslade-se cópia para os autos principais, intimando-se os autores/impugnados para

efetuar o recolhimento das custas complementares.

Preclusa esta decisão, desapense-se e arquive-se.

Local e data.

..........................

JUIZ FEDERAL

4 –  Quando o impugnado não concordar com o novo valor atribuído pelo

impugnante, e o juiz entender pelo indeferimento da impuganação.

I - RELATÓRIO

II - FUNDAMENTAÇÃO

III - Diante do exposto, acolho o processamento do presente incidente e

INDEFIRO O PEDIDO nele deduzido, mantendo o valor inicialmente atribuí-

do à causa.

Intimem-se.

Traslade-se cópia para os autos principais, intimando-se as partes desta

decisão.

Não havendo recurso, desapense-se, dê-se baixa e remeta-se ao Arquivo.

Local e data.

..........................

JUIZ FEDERAL

CERTIDÃO

Certifico que, em ... de ... de 20..., recebi estes autos na secretaria da...

vara, e que enviei o despacho de fl... para publicação, em ... de ... de

20..., editado no DJ de... de... de 20..., p....

Local e data.

...............

Publicada a decisão, o funcionário do cível deverá certificar nos autos principais o

novo valor atribuído à causa, tomando as providências necessárias para seu cumprimento.

Obs.: Da decisão proferida na impugnação cabe agravo (ver Manual próprio).
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BAIXA E ARQUIVAMENTO

Não havendo agravo contra a decisão, os autos deverão ser desapensados e arquivados.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para agravo contra a decisão de

fl....

Local e data.

...............

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, desapensei estes autos da ação princi-

pal.

Local e data.

...............

Lavradas as certidões, far-se-á termo de remessa à Seção de Distribuição e Baixa.

TERMO DE REMESSA

Nesta data, remeto os presentes autos à Seção de Distribuição e Baixa, para proceder

à baixa e anotar o arquivamento. Do que, para constar, lavro este termo.

Local e data.

............

Sempre que o processo for retirado da secretaria, deverá ser preenchido e assinado o

livro competente, bem como anotada no mesmo a data da devolução, registrando-se o ocorrido

em ficha ou computador.

Efetuada a baixa, anotar-se-á em ficha ou computador, remetendo-se os autos ao

arquivo da seção judiciária (ou vara).

TERMO DE REMESSA

Nesta data, faço a remessa dos presentes autos ao arquivo geral. Do que, para constar,

lavro este termo.

Local e data.

.....................
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