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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  VALOR  DA  CAUSA. 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PROVEITO  ECONÔMICO. 
VALOR  DO  IMÓVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  VALOR  ATRIBUÍDO  PELO  AUTOR. 
RAZOABILIDADE.  REDUÇÃO  DE  OFÍCIO. 
DESCABIMENTO.  JUSTIÇA  GRATUITA.  DECLARAÇÃO 
DE  HIPOSSUFICIÊNCIA.  INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  5º, 
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 4º DA LEI 
Nº 1.060/50. DECISÃO REFORMADA. ART. 557, § 1º-A, DO 
CPC. RECURSO PROVIDO.

-  Não  havendo  previsão  legal  estabelecendo  os  parâmetros 
para a atribuição do valor da causa às ações possessórias, há 
que se levar em consideração o proveito econômico almejado. 
No caso, como o autor busca, além da retomada do imóvel em 
sua  integralidade,  indenização  por  danos  morais,  não  é 
desarrazoado o valor por ele atribuído de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), considerando-se que o valor do imóvel constante do 
respectivo registro é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

- Para o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, basta a 
afirmação da situação de pobreza do postulante, no sentido de 
não dispor de condições ao custeio dos encargos processuais, 
sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, consoante se 
conclui à vista do que dispõem os arts. 5º, LXXIV, da CF e 4º da 
Lei nº 1.060/50.

- “Para o deferimento da gratuidade judiciária não se exige o 
estado  de  penúria  ou  miséria  absoluta,  mas  pobreza  na 
acepção  jurídica  do  termo,  o  que  equivale  a  dizer  que  a 
condição meramente econômica de que a parte tem modesto 



patrimônio não afasta o direito ao benefício”1. 

Trata-se de pedido de efeito suspensivo, em sede de agravo de 
instrumento,  interposto  por  Josyclesio  Lima da  Silva contra  decisão  interlocutória 
proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que, de 
ofício, reduziu o valor atribuído à causa e, por outro lado, indeferiu o pleito de justiça 
gratuita.

Na decisão agravada, entendeu o Magistrado  a quo  que, em se 
tratando de ações possessórias, é inviável a correlação entre o valor da causa e o do 
imóvel, devendo ser atribuído mero valor de alçada, haja vista não se saber o proveito 
econômico imediato. Diante disso, reduziu, de ofício, o valor fixado pelo autor, ora 
agravante, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Outrossim, 
indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender ter a parte condições de arcar com 
o pagamento das custas, justamente em razão do novo valor fixado para a causa.

Alega  o  recorrente,  em  suas  razões  recursais,  que  a  decisão 
merece reforma, uma vez o valor por ele atribuído à causa corresponde ao resultado 
final que pretende obter com o processo. Sustenta, além disso, que, nos termos do art. 
261, parágrafo único, do CPC, o valor atribuído à causa somente deve ser alterado 
mediante impugnação realizada pela parte interessada, exceto quando haja manifesta 
discrepância entre o valor conferido pela parte e o resultado que deseja obter, o que 
não ocorre in casu.

Argumenta,  ainda,  que  lhe  deve  ser  deferido  o  benefício  da 
justiça  gratuita,  eis  que  é  estudante  e  não  percebe  recursos  suficientes  para  o 
pagamento  das  custas  e  despesas  processuais,  conforme  documento  por  ele 
apresentado.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  de  efeito  suspensivo  e,  no 
mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

É o relatório do que se revela essencial. Decido.

Pela r. decisão de fls. 39 dos presentes autos, o MM. Juízo a quo  
determinou, de ofício,  a alteração do valor dado à causa, de R$ 30.000,00 para R$ 
1.000,00 e, por outro lado, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformado, recorre o agravante, pugnando pela concessão de 
efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a cassação da decisão.

Entendo que deve ser dado provimento ao recurso.

1 AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0024.08.289010-4/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): MARIA 
NILZA DA SILVA - AGRAVADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. LUCAS PEREIRA 



Com  efeito,  compulsando-se  os  autos,  verifica-se  ter  o  ora 
agravante promovido ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais 
em desfavor de José Nildo, ora recorrido, visando à reintegração de terreno por ele 
adquirido no valor  de R$ 15.000,00 (quinze mil  reais),  além de indenização pelos 
danos por ele sofridos em razão do injusto comportamento do demandado.

Para tanto, atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), que corresponderia ao valor do imóvel e aos danos morais por ele almejados.

Como  é  sabido,  em  se  tratando  de  ação  de  reintegração  de 
posse, à causa deve ser atribuído valor que corresponda ao proveito econômico que 
irá auferir com o sucesso da ação.

A esse respeito, são presentes os seguintes julgados:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS DE TERCEIRO.  AÇÃO 
POSSESSÓRIA.  REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  VALOR DA 
CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL. VALOR DO IMÓVEL. 
1.  O  VALOR  DA  CAUSA  NAS  AÇÕES  POSSESSÓRIAS 
DEVE  CORRESPONDER  AO  BENEFÍCIO  PATRIMONIAL 
POSTULADO  PELO  AUTOR.  PRECEDENTE 
JURISPRUDENCIAL DO STJ. 2. RECURSO IMPROVIDO2.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  POSSE  (BENS  IMÓVEIS). 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  VALOR  DA  CAUSA. 
PROVEITO  ECONÔMICO.  Não  havendo  previsão  legal 
estabelecendo  os  parâmetros  para  a  atribuição  do  valor  da 
causa às ações possessórias e de imissão na posse, há que se 
levar em consideração o proveito econômico almejado. Caso 
concreto em que valor da causa deve corresponder ao valor do 
imóvel. Precedentes da Corte e do augusto Superior Tribunal 
de Justiça. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME3. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VALOR CAUSA. 1. De acordo 
com o  258,  do  Código  de  Processo  Civil,  a  toda  causa  será 
atribuído  um  valor  certo,  ainda  que  não  tenha  conteúdo 
econômico imediato. 2. No caso das ações possessórias, em que 
não há critério  legal  específico  para fixação do valor  causa, 
este  deve  ser  estimado  pelo  autor,  com  base  no  proveito 
econômico a ser auferido no caso de acolhimento do pedido 

2 TJ-DF - APC: 20120111657466 DF 0045493-11.2012.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES 
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/07/2013, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
18/07/2013 . Pág.: 96

3 TJ-RS - AI: 70054756010 RS , Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 22/08/2013, Décima 
Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2013



inicial. 3. Negaram provimento ao recurso4. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  PROCESSUAL  CIVIL  - 
AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  -  VALOR  DA 
CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO CONSUBSTANCIADO 
NO  VALOR  DO  IMÓVEL.  1.  O  valor  da  causa  deve 
corresponder ao proveito econômico auferido com a eventual 
procedência  do  pedido  inicial.  Inteligência  dos  arts.  258  e 
seguintes do CPC. 2. Nas ações possessórias, o valor da causa 
deve corresponder ao valor benefício patrimonial pretendido 
pelo autor, ou seja, do bem imóvel objeto da lide. 3. Recurso 
não provido5. 

Ocorre que, no caso dos autos,  não bastasse buscar o autor a 
reintegração  integral  do  imóvel,  e  não  apenas  de  parte,  pretende,  também,  ser 
indenizado por eventuais danos morais por ele sofridos.

Assim,  levando-se  em  consideração  que  o  valor  do  imóvel 
constante da escritura pública de compra e venda é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
não discrepa da realidade a atribuição à causa do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais),  considerando-se que pretende, como visto, ser também ressarcido de danos 
morais.

Embora  fosse  possível  a  correção  de  ofício  do  valor  dado  à 
causa, isso se justificaria em casos em que o valor atribuído pelo autor pudesse causar 
prejuízos aos cofres públicos. Nesse sentido:

APELAÇÃO - VALOR DA CAUSA - EXTINÇÃO DO FEITO , 
NA  AUSÊNCIA  DE  ADITAMENTO  DA  INICIAL  - 
IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA 
DE  OFÍCIO  PELO  JUIZ  -  POSSIBILIDADE  -  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  Não  é  correto  a  extinção  do 
feito,  por  incorreção  do  valor  da  causa,  que  deverá  ser 
corrigido,  de  ofício,  pelo  Magistrado.  A  questão  relativa  ao 
valor da causa é de ordem pública, razão pela qual pode e deve 
ser  apreciada  de  ofício  pelo  juiz,  a  fim de  adequar  o  valor 
atribuído ao legalmente previsto, evitando assim prejuízo aos 
cofres  públicos.  O  valor  da  causa  deve  corresponder  ao 
proveito econômico perseguido pela parte autora6. 

4 TJ-MG - AI: 10024122463599002 MG , Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/05/2014, 
Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2014

5 TJ-MG - AI: 10701120471456001 MG , Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 07/03/2013, Câmaras 
Cíveis Isoladas / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2013

6 TJ-MG - AC: 10317110038823001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 
30/01/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014



PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR 
DA CAUSA. CONTROLE DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. 
POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. 
VALOR  DO  IMÓVEL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
DESPROVIDO.  1.  Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com 
pedido  de  efeito  suspensivo  ativo,  visando  à  reforma  de 
decisão que determinou a emenda da inicial para adequar a 
causa  ao  proveito  econômico  pretendido.  2.  A  toda  causa 
atribuir-se-á  valor  econômico,  ainda  que  o  bem  objeto  da 
disputa não possua de imediato esse atributo. Em se tratando 
de  ação  de  reintegração  de  posse  o  valor  da  causa  deve 
corresponder ao valor do imóvel. Precedentes desta Corte e do 
STJ. 3. Agravo de Instrumento desprovido7.

Merece ser registrado, outrossim, que, o valor de alçada somente 
se  justificaria  quando a  causa  fosse desprovida de  valor  econômico ou fosse  esse 
inestimável:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE 
POSSE.  VALOR  DA  CAUSA.  IMPUGNAÇÃO.  CRITÉRIO 
LEGAL. 1. Comporta decisão monocrática o recurso que versa 
sobre matéria já pacificada no Tribunal de Justiça. Inteligência 
do art. 557 do CPC. 2. As regras que delimitam o valor da causa 
são de ordem pública, sendo que toda causa deve ter um valor 
certo, ainda que sem conteúdo econômico imediato. 3. Apenas 
quando  a  causa  é  desprovida  de  qualquer  conteúdo 
econômico, ou sendo ele inestimável, é que se atribui à causa 
um valor mínimo, fixado no regimento de custas, denominado 
"valor  de  alçada".  4.  Tendo  a  causa  conteúdo  econômico 
imediato, o valor da causa deve corresponder a ele, aplicando-
se  as  regras  do  art.  259  do  CPC.  5.  É  evidente  o  caráter 
patrimonial da ação de reintegração de posse de bem imóvel 
que vem sendo utilizado pela recorrida. Recurso desprovido8. 

Entretanto, no caso sob exame, não ocorrem quaisquer dessas 
hipóteses, eis que, além de ser possível estimar o proveito econômico que se busca 
com a ação, a atribuição de valor aparentemente maior não causará qualquer prejuízo 
aos cofres públicos.

Assim,  caso  a  parte  contrária  não  concorde  com  o  valor 

7 TRF-2 - AG: 201202010200627  , Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data 
de Julgamento: 25/06/2013, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 10/07/2013

8 TJ-RS - AGV: 70058964446 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 
26/03/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014



atribuído pelo autor, poderá valer-se dos meios próprios de impugnação, não sendo 
esse papel incumbência do Magistrado, exceto, como visto, se houvesse prejuízo aos 
cofres públicos.

Destarte, não fugindo à razoabilidade o valor atribuído à causa 
pelo  autor,  e  não  sendo  caso  de  prejuízo  aos  cofres  públicos,  não  se  justifica  a 
redução,  de  ofício,  daquele  valor,  razão  pela  qual  deve  ser  dado  provimento  ao 
recurso, a fim de que, por ora, seja mantido o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
passível, contudo, de ser impugnado pela parte contrária pelos meios próprios.

Quanto  ao  pedido  de  justiça  gratuita,  também  merece  ser 
reformada a decisão. 

É sabido que a prestação de Assistência Judiciária é assegurada 
aos necessitados e garantida pela própria Constituição Federal no seu art. 5º, inciso 
LXXIV.  Assim,  restando caracterizada  a  situação de hipossuficiência  financeira  do 
autor para demandar em juízo, há de se deferir a gratuidade.

Reza o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal que:  "O Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos".

Outrossim, é sabido que a simples afirmação de que não dispõe 
de  condições  financeiras  ao  custeio  das  custas  processuais,  é  suficiente  para  a 
concessão do benefício.

Colhe-se da jurisprudência a seguinte decisão do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, a respeito do tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS  -  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA  - 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA INDEFERIDA  - 
EXEGESE  DO  ART.  4º,  §  1º,  DA  LEI  N.  1.060/50  - 
CONCESSÃO DA BENESSE - RECURSO PROVIDO. A Lei n. 
1.060/50  estabelece  que,  para  concessão  do  benefício  da 
assistência judiciária gratuita, basta a mera afirmação expressa 
do requerente de não possuir condições financeiras ao custeio 
dos  encargos  monetários  decorrestes  da  demanda,  sem 
prejuízo do sustento próprio e da família." 9

O Superior Tribunal de  Justiça,  ao julgar caso análogo a este, 
assim se pronunciou:

9 TJSC – Agravo de Instrumento nº 2004.029994-6. Terceira Câmara de Direito Civil. Relator: Wilson Augusto do Nascimento. 
Julgamento: 11.02.2005. 



PROCESSUAL  CIVIL  -  EXECUÇÃO  -  PEDIDO  DE 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  -  DECLARAÇÃO 
DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  -  SUFICIÊNCIA  –  RECURSO 
PROVIDO.  1  -  Consoante  entendimento  jurisprudencial,  a 
simples  afirmação  da  necessidade  da  justiça  gratuita,  nos 
termos  do  art.  4º  da  Lei  nº1.060/50,  é  suficiente  para  o 
deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. 2 - 
Recurso provido para conceder aos recorrentes, nos autos da 
execução, os benefícios da assistência judiciária gratuita. 10

Ademais, no caso dos autos, é de se ter em mente que o autor, 
atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade, é estudante do curso de Matemática 
da Universidade Estadual  da Paraíba, e,  somado ao pequeno valor do imóvel  (R$ 
15.000,00),  não  é  desarrazoado  se  considerar  que  ele,  de  fato,  não  tenha  renda 
suficiente  para  arcar  com  o  pagamento  de  custas  processuais  sem  o  prejuízo  do 
próprio sustento.

Aliás, da mesma forma que a parte contrária poderá impugnar o 
valor  dado  à  causa,  caso  tenha  provas  da  confortável  situação  financeira  do 
agravante, poderá apresentar impugnação à justiça gratuita.

Assim, também deve ser dado provimento ao recurso, a fim de 
que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao autor, ora recorrente.

Ante o exposto, e com fulcro no art. 557, § 1º-A, do CPC,  dou 
provimento ao recurso,  a  fim de  cassar  a  decisão  recorrida,  para  manter  o  valor 
inicialmente  atribuído  à  causa  pelo  autor,  ora  agravante,  correspondente  a  R$ 
30.000,00, bem como deferir-lhe o benefício da justiça gratuita. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 06 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado

10 STJ -  REsp 721959/SP. Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI. Publicação: DJ 03.04.2006 p. 362. 


