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APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPUGNAÇÃO  AO  VALOR  DA 
CAUSA.  AÇÃO  DE  IMISSÃO  DE  POSSE.  QUANTUM 
ATRIBUÍDO  INFERIOR  AO  PROVEITO  ECONÔMICO. 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  ART.  557,  CAPUT, DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO DO RECURSO.

“Tratando-se  de  ação  de  imissão  de  posse,  configura-se  
como o objetivo primordial da lide a auferição da posse de  
bem imóvel e suscetível de avaliação econômica, devendo  
ser fixado o valor da causa sobre o valor da avaliação do  
imóvel.  -  Agravo de  instrumento  cenhecido  e  desprovido.  
(TRF4,  AG 2005.04.01.048991-3,  Terceira  Turma,  Relator  
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, DJ 10/05/2006) 

- Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato 
na ação de imissão na posse, não se pode desconsiderar a 
natureza  patrimonial  da  ação.  Devendo,  portanto,  ser 
atribuído à causa valor compatível com o imóvel objeto da 
controvérsia.

V I S T O S.

Trata-se de  Apelação Cível,  interposta por  Raiff de França Vasconcelos 
contra decisão de fls. 22/24, que julgou procedente o pedido da Impugnação ao Valor da 
Causa, oposta por Carlos Jefferson Ramos e outra.

O apelante ajuizou Ação de Imissão de Posse contra o apelado, a fim de 

buscar o seu direito, atribuindo o valor da causa a quantia de R$ 100,00 (cem reais).
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Nesse contexto, o promovido, ora apelado,  manuseou o referido incidente 

processual  (fls.  02/05),  a fim de corrigir  o montante aplicado na exordial  do processo 

principal.

No  decisório  combatido,  o  Juízo  a  quo  entendeu  “procedente  a 

impugnação ao valor da causa, para fixá-lo no valor equivalente ao preço pago pelo  

imóvel na arrematação” (fl. 24).

Inconformado, o Impugnado interpôs o presente recurso, ao fundamento de 

que  descabe nos autos da imissão de posse discussão sobre tal matéria, razão pela qual 

seria  impertinente  fixar  o  seu  quantum  com  base  no  valor  da  arrematação,  ante  a 

natureza  da  ação  e  da  inaplicabilidade  do  artigo  259  do  Código  de  Processo  Civil, 

aplicando-se o art. 258 de tal codex.

Outrossim, requer a reforma da decisão para manter o valor atribuído na 

peça inicial da ação principal.

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls.33.

A Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  emitir  parecer  (fls.  40/41),  por  não 

vislumbrar interesse público na hipótese em exame.

É o breve relatório.

 DECIDO

Analisando  detidamente  todos  os  fatos  e  razões  jurídicas  apresentados, 

entendo irretocável o decisório vergastado. 

Requer  o  apelante,  “a  reforma  da  sentença  de  fls.,  para  que  se  

reconheça como pertinente o valor atribuído à causa no processo principal, ante a  

natureza da ação e da inaplicabilidade do artigo 259 do CPC, aplicando-se o art. 258  

de tal codex, por se tratar de direito justo e cabível” (fl. 28).
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Prima  facie,  a  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo 

passagem da sentença (fls.  22/24),  prolatada pelo Juiz de primeiro grau, haja vista o 

ilustre  magistrado  ter  abordado com  percuciência  o  âmago  da  lide  posta  em  juízo, 

conforme se observa abaixo:

“O  entendimento  é  o  que  não  haveria  similitude  entre  ação  
reivindicatória  e  a  de  imissão  de  posse,  já  que  esta  tem  por  
objetivo reaver a posse e não,  discutir  a propriedade do bem ,  
motivo pelo qual, não haveria razão para atribuir à causa o valor  
do  bem,  embora  seja  dado  ao  julgador  averiguar,  à  vista  dos  
elementos  constantes  dos  autos,  qual  seria  o  benefício  
econômico  haurido  pelo  Impugnado,  no  caso  de  êxito  na  
demanda.
Mas e quando há uma inescondível relação entre o valor do bem 
e o valor do proveito econômico almejado pelo Impugnado e que  
o  motivou  a  buscar  os  pretórios  para  ter  o  seu  direito  
reconhecido?
Neste sentido,  a regra  do art.  258,  CPC,  é a  baliza  que deve 
orientar o julgador, quando existe lacuna na legislação, no caso,  
nas hipóteses elencadas no art. 259 e incisos, do CPC.
Evindentemente,  não  basta,  para  identificar  o  possível  
proveito econômico pretendido com o ajuizamento da ação,  
alegações como “cabe ao  judiciário,  …,  evitar,...,  que  bem 
pertencente  ao  arrematante  continue  sendo  usado  
indevidamente,  enriquecendo  o  Requerido  à  custa  do  
Requerente  que  não  pode  ser  deixada  ao  desabrigo  da  
Justiça” (fls.04/05), ou a referência equivocada ao artigo 524,  
do antigo Código Civil.
O  Impugnante,  por  seu  turno,  também  indicou  elementos  
para uma correta fixação do valor da causa, mas é inegável  
que a causa possui um conteúdo patrimonial que não pode  
ser desprezado.
Na hipótese, o benefício econômico adviria não somente de  
circunstâncias  como,  v.g.,  deixar  o  impugnado  de  pagar  
aluguel  ao  passar  a  residir  no  imóvel  adquirido,  etc.,  mas  
sim, de constituir  retorno em investimento pessoal  por ele  
realizado, ao arrematá-lo.
Ora,  se o valor da causa não se identifica com o valor do  
bem, tomando-se por base o valor estimado para lançamento 
de tributos sobre ele incidentes, não se pode perde de vista  
que  se  há  um benefício  econômico  com manejo  da  ação,  
decorre  do  fato  de  que  houve  dispêndio  por  parte  do  
Impugnado,  na  exata  medida  do  prejuízo  que  viria  a  
experimentar, no caso de insucesso na demanda. 
Desse modo, considerando o disposto no art. 258, do CPC,  
julgo procedente a impugnação ao valor da causa, para fixá-
lo  no  valor  equivalente  ao  preço  pago  pelo  imóvel  na  
arrematação.” (fls. 23/24)

Desse modo, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico 
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da  pretensão  dos  autores  (STJ  -  RESP  330098/SP,  Rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo 

Teixeira, 4ª T.). Ou seja, deve haver uma proporcionalidade entre os pedidos formulados e 

a possível repercussão econômica da demanda.

Tratando-se de ação de imissão de posse,  configura-se como o objetivo 

primordial da lide a posse do bem imóvel e suscetível avaliação econômica, devendo ser  

fixado o valor da causa sobre o valor do bem.

Ainda  que  não  se  vislumbre  proveito  econômico  imediato  na  ação  de 

imissão na posse, não se pode desconsiderar a sua natureza patrimonial.

Tem a parte o dever de atribuir à causa uma quantia que corresponda ao 

mais próximo possível  do objetivo econômico pretendido na demanda,  o que in casu, 

tendo o autor atribuído tal  montante em R$ 100,00 (cem reais),  não supriu o referido 

encargo processual.

No  caso  dos  autos,  o  valor  estabelecido,  pela  ora  apelante,  pode  ser 

considerado ínfimo perante o bem perseguido, visto que o imóvel fora avaliado pela Caixa 

Econômica Federal (fls. 15), na data de 27/09/2007, em R$ 26.127,47 (vinte e seis mil  

cento e vinte e sete reais), devendo ser este o real valor da causa, visto guardar a mais 

próxima correspondência com o conteúdo pretendido na lide.

A jurisprudência desta Corte, orientam-se nesse sentido, verbis:

 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  INTERDITO 
PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ART. 259,  
INCISO  VII,  DO  CPC.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA.  
POSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  O valor  
da  causa,  na  ação  de  interdito  proibitório,  aplicando-se  
subsidiariamente  a  regra  estabelecida  pelo  inciso  VII  do 
artigo 259 do CPC, deve ser o da estimativa do valor do bem  
imóvel,  considerando ainda o ganho da parte na causa, ou 
seja, proporcionalmente à área afetada pelo esbulho. (TJPB; 
AI 058.2007.000055-7/001; Rio Tinto; Relª Desª Maria de Fátima 
Moraes  Bezerra  Cavalcanti;  DJPB  06/10/2009;  Pág.  5)   Grifo  
nosso.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 
CAUSA.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  
259,  VII,  DO  CPC.  ESTIMATIVA  PARA  LANÇAMENTO  DO 
IMPOSTO.  PECULIARIDADES  DO  CASO.  À  míngua  de  
documento oficial, mostra-se adequada a fixação com base 
no contrato de compra e venda. Desprovimento do recurso.  
Na ação reivindicatória, o valor da causa deve corresponder  
à estimativa oficial para lançamento do tributo, consoante a  
exegese  do  art.  259,  VII,  do  código  de  processo  civil.  À  
míngua de documento oficial, cujo ônus não se desvencilhou  
os  agravantes,  mostra-se  correta  a  adoção  do  valor  de  
referência  constante  do  contrato  de  compra  e  venda  do  
imóvel objeto da lide,  ante a aproximação de seu valor de  
mercado.  (TJPB;  AI  037.2008.001220-8/001;  Sousa;  Rel.  Des.  
Manoel Soares Monteiro; DJPB 16/09/2009; Pág. 5)  

Outrossim, arestos de outras Cortes:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.  
ARTS. 259 E 260 DO CPC. VALOR ECONÔMICO PERSEGUIDO 
COM  A AÇÃO.  1.  O  valor  da  causa  deve  corresponder  ao  
conteúdo econômico perseguido com a demanda,  segundo 
dispõem os artigos 259 e 260 do Código de Processo Civil. 2.  
O raciocínio desenvolvido pelo Juiz de Primeiro Grau acerca  
das repercussões econômicas da pretensão para chegar ao  
valor da causa não merece censura, pois considerou todos os 
aspectos da causa. (TRF 4ª R.; AI 0010614-66.2010.404.0000;  
SC; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg.  
02/06/2010; DEJF 15/06/2010; Pág. 451) Grifo Nosso.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA 
RELATIVA À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA.  
PROVEITO  ECONÔMICO  IMEDIATO.  A  PROPRIEDADE.  1.  
Segundo o STF "O valor da causa, na ação declaratória, será,  
em regra, o do negócio a que corresponde a relação jurídica  
cuja existência se quer afirmar ou negar. " (RE 91447; Relator  
(a).  Min.  DECIO MIRANDA;  SEGUNDA TURMA; Julgamento.  
19/10/1979) 2. In casu, o valor da causa é o próprio imóvel, a  
respeito  do  qual  se  declarará  ou  não  a  nulidade  do  título  
dominial  em  nome  dos  particulares  agravados,  com  a 
consequente recomposição do patrimônio da União Federal.  
3.  Ademais,  a  pretensão  da  ação  em  que  se  discute  a  
declaração de nulidade de título dominial  não se confunde  
com  a  eventual  inexistência  de  débito  decorrente  da  
desapropriação  indireta.  Não  parece  claro  que  a  ação  
declaratória e a ação de desapropriação se resolvam em uma  
só coisa, como se o bem jurídico nelas perseguido fosse o  
mesmo, a ponto de o valor da causa ser o mesmo em ambas  
4. Agravo improvido. (TRF 4ª R.; AG-AI 2009.04.00.020839-8; SC;  
Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores  
Lenz; Julg. 28/07/2009; DEJF 13/08/2009; Pág. 225) Grifo Nosso.
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PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 1.  
O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico  
perseguido com a demanda. (TRF 4ª R.; AI 2004.04.01.056807-
9; PR; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler;  
Julg. 05/09/2007; DEJF 24/09/2007; Pág. 219) Grifo Nosso.

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IMISSÃO DE POSSE. -  
O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico  
da pretensão dos autores (STJ - RESP 330098/SP, Rel.  Min.  
Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T.). Ou seja, deve haver uma 
proporcionalidade entre os pedidos formulados e a possível  
repercussão econômica da demanda. - Tratando-se de ação 
de imissão de posse, configura-se como o objetivo primordial  
da lide a auferição da posse de bem imóvel e suscetível de  
avaliação econômica,  devendo ser fixado o valor  da causa  
sobre o valor da avaliação do imóvel.  - Agravo de instrumento 
cenhecido  e  desprovido.  (TRF4,  AG  2005.04.01.048991-3,  
Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,  
DJ 10/05/2006) Grifo Nosso.   

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA 
COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. O valor atribuído 
à  causa  deve  levar  em  conta  o  aproveitamento  econômico  
decorrente  da  eventual  procedência  da  demanda,  desde  que 
quantificável.  (TJMG;  AGIN  0578458-88.2010.8.13.0000;  Belo 
Horizonte;  Nona  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  José  Antônio  Braga;  
Julg. 01/02/2011; DJEMG 14/02/2011).Grifo Nosso.

Mutatis   Mutandis,  segue  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça:
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  ARESP.  
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA 
COM  CARGA  CONDENATÓRIA.  EQUIVALÊNCIA  AO 
CONTEÚDO  ECONÔMICO.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  Na 
ação declaratória de inexigibilidade de tributo, exsurge evidente  
proveito econômico da demanda, qual seja, a desconstituição da  
execução,  pelo  valor  nela  atribuído. 2.  "A  impossibilidade  de 
apurar  o  valor  total  do  benefício  econômico  não  justifica  a  
aceitação de valor meramente simbólico, muito inferior ao mínimo  
do  benefício  já  conhecido"  (RESP  981.587/RJ,  Rel.  Ministro  
TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
02/04/2009, DJe 15/04/2009). 3. Agravo regimental não provido.  
(STJ; AgRg-AREsp 162.074; Proc. 2012/0077205-3; RJ; Primeira 
Turma;  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves;  Julg.  12/06/2012;  DJE 
18/06/2012).

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  INCIDENTE  DE  
IMPUGNAÇÃO  AO  VALOR  DA CAUSA.  APRECIAÇÃO  APÓS 
PROFERIDA A SENTENÇA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENSEJA 

                                                                          Des. José Ricardo Porto                                                                                       6 



Apelação Cível nº0026827-22.2010.815.2001

NULIDADE. VALOR DA CAUSA. VINCULAÇÃO AO PROVEITO 
ECONÔMICO PRETENDIDO. 1. O incidente de impugnação do 
valor  da causa é  autuado em apenso aos autos  principais.  Ao  
autor é disponibilizado o prazo de cinco dias para se manifestar.  
"Em  seguida  o  juiz,  sem  suspender  o  processo,  servindo-se,  
quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de  
10 (dez) dias, o valor da causa". Nesse contexto, a apreciação do  
incidente de impugnação ao valor da causa deve ocorrer antes do  
julgamento  da  ação  principal.  Contudo,  se  por  descuido,  o  
incidente não for apreciado, impõe-se o retorno dos autos ao juízo  
de origem,  para que seja  completada a  prestação jurisdicional.  
Desse  modo,  a  apreciação  extemporânea  do  incidente  de  
impugnação  do  valor  da  causa,  ou  seja,  após  proferida  a  
sentença, não enseja, por si só, violação dos arts. 458, III, e 463 
do  CPC.  Eventual  nulidade  existiria  se  houvesse  negativa  de  
exame do incidente.  No mesmo sentido:  RESP 153.329/AL,  2ª  
Turma,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  DJ  de  2.10.2000;  RESP 
890.136/PE,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Francisco  Falcão,  DJ  de  
19.4.2007.  2.  Se  o  contribuinte  objetiva,  por  meio  de  ação  
declaratória,  o  reconhecimento  do  direito  ao  creditamento  do  
ICMS que foi recolhido em função das operações de aquisição de  
mercadoria  destinada  ao  ativo  fixo,  o  valor  da  causa  deve 
corresponder  ao  proveito  econômico  pretendido. "A 
impossibilidade  de  avaliar  a  dimensão  integral  desse  benefício  
não justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior  
ao de um valor mínimo desde logo estimável" (RESP 642.488/DF,  
1ª Turma, Rel.  Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28.9.2006). 3.  
Recurso  Especial  desprovido.  (STJ;  REsp  759.763;  Proc. 
2005/0099397-9;  RS;  Primeira Turma;  Relª  Min.  Denise Martins 
Arruda; Julg. 24/06/2008; DJE 04/08/2008). 

Sendo assim, impõe-se acolher a Impugnação ao Valor da Causa, conforme 

entendimento do Juízo a quo.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO,  nos 
termos do art. 557, caput,  do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

Des. JOSÉ RICARDO PORTO
 RELATOR                               J/06-J/01(R)
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