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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

Instrumento nº 2110885-57.2017.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em 

que são agravantes FRANCISCO RUBIN (ESPÓLIO) e VERA LUCIA 

THOMAZI RUBIN, é agravado PESSOAS DESCONHECIDAS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que 

constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos 

Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO 

FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.

São Paulo, 17 de agosto de 2017
(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES

 Desembargadora – Relatora.
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Voto nº 19.291 
Agravo de Instrumento nº 2110885-57.2017.8.26.0000
Foro de Osasco / 2ª Vara Cível  
Juiz(a): Juliana Nishina de Azevedo 
Agravante(s): Francisco Rubin (espólio representado pela inventariante Vera Lúcia) 
Agravado(a)(s): Pessoas desconhecidas 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. 
ELEMENTOS QUE NÃO INFIRMAM A DECLARAÇÃO 
DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 
RECURSOS.
A jurisprudência foi consolidada no artigo 98 do Novo Código 
de Processo Civil e, para fins de concessão da gratuidade de 
justiça, a declaração de insuficiência de recursos presume a 
necessidade do benefício. A despeito da relatividade da 
presunção, no caso concreto, o pedido de gratuidade da justiça 
está lastreado em documentos que autorizam a concessão do 
benefício pretendido.

EMENDA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE 
ADEQUAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA COM 
BASE NO VALOR VENAL DO IMÓVEL. 
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO POSSESSÓRIA QUE 
ENVOLVE APENAS UM DOS ASPECTOS DA 
PROPRIEDADE. VALOR A SER ATRIBUÍDO POR 
ESTIMATIVA À LUZ § 3º DO ARTIGO 292 DO C.P.C. 
ARBITRAMENTO EM 1/3 (UM TERÇO) DO VALOR DO 
BEM REGISTRADO PARA FINS FISCAIS. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO 
PARCIALMENTE REFORMADA. 
Verifica-se que não há um critério para avaliação da causa em 
se tratando de ações possessórias, devendo, nesses casos, ser 
atribuído um valor estimado à luz do que dispõe o § 3º do 
artigo 292 do CPC. Todavia, tal circunstância não pode servir 
de supedâneo a autorizar a atribuição de valor irrisório ao feito, 
com vistas a se desonerar do adimplemento de custas e 
despesas processuais.

EMENDA DA INICIAL PARA QUALIFICAÇÃO DOS 
RÉUS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PARA 
O CUMPRIMENTO DA ORDEM. QUESTÃO QUE 
PODERÁ SER SUPLANTADA NO ATO DA CITAÇÃO 
PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ 
E DESTA CORTE. DETERMINAÇÃO AFASTADA.
Considerando a impossibilidade do autor para indicar 
precisamente o nome e qualificação dos réus, a relação 
processual pode se completar com a citação das pessoas que 
estiverem nos imóveis no momento do ato citatório, devendo o 
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Oficial de Justiça proceder à suas identificações (sexo, idade 
aproximada, cor, altura e outras características). Oportuno 
anotar, que a questão em tela encontra amparo no princípio de 
acesso à justiça, de modo que, na hipótese de impossibilidade 
de identificação dos réus em ação possessória, não constitui 
óbice ao prosseguimento do feito a ausência de especificação 
destes na petição inicial, conforme previsão legal inserida no 
artigo 319, parágrafos 1º, 2º e 3º do NCPC/2015.
Recurso provido em parte. 

Vistos,

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto 
contra a r. decisão carreada a fls.68, proferida nos autos da ação 
possessória, que manteve a decisão de fls. 40, a qual  indeferiu a gratuidade 
da justiça requerida pelo parte autora, bem como, determinou a emenda à 
inicial com a qualificação dos réus e adequação do valor da causa, para que 
este fosse estimado com base no proveito econômico perseguido.   

Conforme se denota dos autos, o agravante ajuizou a originária 
ação tencionando a desocupação e a reintegração na posse do bem imóvel, 
situado no Município de Osasco, localizado à Rua Arara, n. 190 - Vila 
Ayrosa.

Em sua inicial, o autor afirma que, por sucessão hereditária, 
passou a ser o único proprietário do bem, ocupado ilegalmente por pessoas 
desconhecidas, as quais não conseguiu identificar oportunamente. 

Dentre os pedidos formulados, pugnou pela concessão da 
gratuidade da justiça, pela identificação dos réus através de diligência a ser 
realizada por oficial de justiça e atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00.

Pois bem.

Após analisar os requerimentos formulados na exordial, o r. 
Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:  

Vistos. No prazo de dez dias, emende a autora a petição 
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inicial, qualificando o réu, eis que cabe ao demandante e não 
ao oficial de justiça fornecer dados mínimos acerca do 
demandado, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo 
prazo e sob a mesma pena, dê adequado valor à causa, 
observando o proveito econômico perseguido. Indefiro a parte 
autora os benefícios da Justiça Gratuita. Observo que teve o 
autor condições de constituir patrono particular de outra 
Comarca (São Paulo-SP), abdicando dos préstimos da 
Defensoria Pública. Ainda, não informa o valor de sua renda 
e o fato de ser a representante do espólio (Sra. Vera Lúcia) 
pensionista, não a impede de trabalhar de forma autônoma, 
pois não narra impedimento para o trabalho. Ainda, há nos 
autos elementos a indicar que a autora não é pobre, razão 
pela qual indefiro a gratuidade requerida. A autora é 
proprietária de imóvel, o qual está reivindicando a posse, 
levando pela leitura da inicial a presumir que encontra-se 
desocupado há anos, fatos impensáveis para alguém em 
condição de pobreza. Recolham-se as custas, despesas 
citatórias e taxa por juntada de procuração em dez dias, sob 
pena de indeferimento da inicial. Intime-se..

Após ser devidamente intimado da r. decisão, disponibilizada 
no DJE  em 24/04/2017, conforme se extrai da certidão publicação de fls. 
40, o recorrente apresentou pedido de reconsideração (fls. 42/59). 

Dessa forma, sobreveio a r. decisão agravada, a qual manteve 
o entendimento anterior, determinando ao autor que providenciasse o seu 
cumprimento, conforme abaixo se transcreve:

Vistos. Fls. 30/55 : mantenho a decisão de fls. 28, por seus 
próprios fundamentos. No mais, atenda o autor a decisão 
mencionada, em dez (10) dias, sob pena de indeferimento da 
inicial.

Assim, inconformado, recorre o autor e, em síntese, afirma que 
faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, porquanto não possui 
condições de arcar com as custas processuais.

Alega que o espólio de Francisco não possui passivo e, em seu 
arrolamento de bens, apenas um imóvel foi encontrado, justamente aquele 
objeto da ação originária. 
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Por outro lado, também afirmou que a inventariante não 
dispõe de recursos suficientes para o custeio da ação, uma vez que todo seu 
rendimento é suprido pelas despesas com a sua subsistência e dos seus 
dependentes, além de outros recursos dispendidos ao tratamento 
psiquiátrico a que está sendo submetida, conforme documentação que foi 
apresentada aos autos. 

No que concerne à determinação de emenda à inicial, afirma 
não possuir condições de identificar os invasores, salientando que o artigo 
319 do NCPC, em seus §§ 1º, 2º e 3º, autoriza sua realização por outros 
meios, em situações como a dos autos, afirmando que, no caso, a 
identificação dos invasores poder ser perfeitamente viabilizada pelo oficial 
de justiça no ato da citação.  

Relativamente à determinação de adequação ao valor da causa, 
afirmou não dispor de meios para estimar o correto a ser atribuído, uma vez 
que depende da citação dos invasores para aferir o real valor das perdas e 
danos, posto que deve ser verificada de acordo com o tempo de 
permanência da ocupação do bem, após a ciência dos invasores sobre o 
processamento do feito. 

Por fim, postulou pela reforma da r. decisão, a fim de ser 
concedido o benefício da gratuidade da justiça ao espólio e afastada a 
determinação de emenda da inicial que determinou ao autor que identifique 
os invasores do imóvel, bem como, que retifique o valor atribuído à causa. 

O recurso foi impulsionado com efeito suspensivo.

Não houve apresentação de resposta, porquanto ainda não 
formalizada a angularidade processual.

Sem oposição ao julgamento do recurso por meio da plenária 
virtual.

É o relatório do essencial.

Decide-se.

O recuso será provido em parte.
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2. Concernente ao pedido de gratuidade da justiça, no caso 
concreto, respeitada a decisão proferida pelo douto juízo “a quo”, os 
elementos apresentados aos autos são suficientes para autorizar sua 
concessão. 

Com efeito, da análise dos documentos apresentados, denota-
se que, efetivamente, o espólio de Francisco não dispõe de recursos 
financeiros para o custeio da ação, observando-se, ainda, que o benefício 
postulado já lhe foi concedido na ação de inventário.  

Por outro lado, no que se refere à inventariante nomeada, a  
situação também não difere. E, isso porque, em que pese ter apresentado 
possuir rendimentos um pouco acima do que vem sendo aceito para a 
concessão do benefício, os documentos colacionados às fls. 59/67, 
comprovam que seus rendimentos são consideravelmente suprimidos por 
despesas médicas e gastos com a manutenção básica de sua família. 

Assim, diante de tais elementos, comprovada restou a 
impossibilidade da parte autora em arcar com as custas processuais.

Logo, inexistindo elementos que infirmem a condição de 
hipossuficiência alegada, é justificável o benefício almejado, ressalvada a 
possibilidade de eventual impugnação pela parte contrária. 

3.  Concernente à adequação ao valor da causa, a decisão deve 
ser mantida. 

Observe-se que o agravante alega não possuir elementos 
concretos para estimar o valor da causa, pois depende da citação dos réus 
para calcular o valor das supostas perdas e danos pretendidas à título de 
locação do imóvel. 

Porém, do que se extrai da decisão agravada, é que a 
retificação determinada não foi calcada nesse embasamento, mas sim em 
relação ao valor do bem imóvel objeto litigioso, ao qual o autor estimou 
estar avaliado em mais de 118.000,00 e, ao atribuir o valor da causa, 
indicou quantia muito inferior, ou seja, R$ 1.000,00.   

Todavia, por tratar-se de questão meramente possessória, não 
há como se afirmar que proveito econômico obtido será equivalente ao 
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valor venal do bem, até porque, em geral, o imóvel em discussão já está 
atrelado ao patrimônio da parte.   

Nesse prisma, em se tratando de ação possessória, não há que 

se falar no valor da causa correspondente ao valor venal do imóvel, 

estimado para fins de lançamento do imposto, até porque, a questão travada 

diz respeito apenas a um dos aspectos da propriedade.

Assim orienta Theotonio Negrão: “Mais exato dizer que o 

valor da possessória é o do proveito econômico perseguido pelo autor 

(RJTJESP 64/205, JTA 97/11), mesmo porque esse valor “é sempre 

estimativo, em razão da inexistência de critério legal a estabelecer valor 

determinado, e porque a posse compreende apenas um aspecto da 

propriedade” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

41ª ed., Saraiva, 2009, parte da nota 15 ao art. 259, p. 382).

Contudo, verifica-se que não há um critério para avaliação da 

causa em se tratando de ações possessórias, devendo, nesses casos, ser 

atribuído um valor estimado à luz do que dispõe o artigo 292 do NCPC.

Todavia, tal circunstância não pode servir de supedâneo para 

autorizar a atribuição de valor irrisório ao feito, com vistas à exoneração do 

adimplemento de custas e despesas processuais.

Certamente, nesses casos, o provimento do pedido acarretará à 

parte algum proveito econômico circunstancial, razão pela qual a atribuição 

do valor da causa deve se aproximar de tal benefício.

Nessas situações, a fim de por um equilíbrio sobre essa 

divergência, essa Câmara Julgadora tem adotado como critério para 

valoração da causa em ação possessória, quando a discussão estiver 

integrada sobre a totalidade do imóvel sob litigio, a quantia equivalente a 

um 1/3 (terço) do valor registrado no imposto fiscal do bem.

Para corroborar o que acima foi dito, transcreve-se os 

seguintes julgados:
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“Valor da causa - Ação de reintegração de posse - Impugnação ao valor 
desacolhida - Valor da causa estimativo - Impugnação fundada no valor 
do imóvel para efeitos tributários - Divergência doutrinária e 
jurisprudencial - Inexistência de critério legal e inviabilidade de 
aplicação analógica do art. 259, inciso VII, do CPC - Razoabilidade do 
critério de 1/3 do valor venal, se a posse é apenas um dos vários 
aspectos da propriedade - Recurso provido em parte e prazo de até 30 
dias para a complementação da taxa judiciária. (Agravo de Instrumento 
2198549-34.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
Cerqueira Leite, j. 30/01/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE  

insurgência em face da decisão pela qual o juiz determinou a emenda da 

petição inicial para que a agravante apresentasse cópia do lançamento 

do IPTU, da notificação da agravada, além de outros documentos 

relativos ao imóvel, bem como para que reformulasse os pedidos, com 

indicação precisa dos provimentos postulados e atribuição de em valor 

em  correto à em causa em  desnecessidade  imóvel que não sofre a 

incidência de IPTU, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 

14.865/2008  notificação devidamente juntada  agravante que deduziu 

pedido certo e determinado  em valo em da em causa em  afastamento 

da adoção do em valor venal do imóvel como o valor da causa em, 

porquanto a posse compreende apenas um aspecto da propriedade  

inexistência de benefício patrimonial imediato  eventual valor devido 

pela agravada em razão da ocupação que deve ser apurado em fase de 

liquidação  hipótese em que o valor em da causa deve ser equitativo, 

atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade  valor 

atribuído pela agravante que se mostra razoável  agravo provido. (A.I. 

n. 0111184-44.2012.8.26.0000 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Castro Figliolia, j. 26/06/2012). 

Nessa hipótese é, portanto, necessária a retificação da 

determinação imposta na origem, para que o valor da causa seja  ajustado  

à quantia equivalente a 1/3 (um terço) do valor venal do imóvel, o qual a 

parte afirma estar estimado em pouco mais de R$ 118.000,00.

4. No tocante à determinação de emenda inicial para 
identificação dos réus, a decisão também deve ser reformada. 

Com efeito, no caso vertente, verifica-se que as pessoas que 
estão fazendo uso do bem atualmente sequer se identificaram ao carteiro, 
quando notificadas extrajudicialmente. 
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Por esse ângulo, já se observa que a parte interessada também 
não conseguiria extrair as informações necessárias ao atendimento da 
determinação. 

Observe-se que o autor informou que desconhece a 
qualificação dos réus e que não tem meios para, desde já, identificá-los.

Destarte, considerando a impossibilidade de o autor indicar 
precisamente o nome e qualificação dos réus, a relação processual pode se 
completar com a citação das pessoas que estiverem nos imóveis, no 
momento do ato diligência a ser realizada pelo Oficial de Justiça que, na 
oportunidade, deverá proceder à suas identificações (sexo, idade 
aproximada, cor, altura e outras características).

Oportuno anotar, que a questão em tela encontra amparo no 
princípio do acesso à justiça e, desse modo, não constitui óbice ao 
prosseguimento do feito à ausência de especificação dos réus na petição 
inicial, se evidenciada a impossibilidade de suas identificações.

Sobre o tema, Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo 
Arruda Alvim ensinam que: 

“Em demandas possessórias, como a hipótese acima 
ilustrada, a ausência de identificação dos réus deve ser 
tolerada, em nome do acesso à justiça, sob pena de infração 
ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (CF, art. 
5º, inc. XXXV). De fato, não se pode impor à parte um ônus - 
em rigor, praticamente insuscetível de ser implementado  que 
possa representar, em última análise, a impossibilidade de 
levar a sua pretensão ao conhecimento do Poder Judiciário, 
em verdadeira afronta ao disposto na Constituição Federal, a 
respeito da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, inc. 
XXXV)” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, 1ª ed., 
Rio de Janeiro, 2012, p. 443).

No mesmo rumo seguiu a orientação do E. Superior Tribunal 
de justiça: 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. 
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. 
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Citação pessoal dos ocupantes requerida pela autora, os quais, 
identificados, passarão a figurar no pólo passivo da lide. Medida a ser 
adotada previamente no caso.  Há possibilidade de haver réus 
desconhecidos e incertos na causa, a serem citados por edital (art. 231, 
I, do CPC). Precedente: REsp n. 28.900-6/RS. Recurso especial 
conhecido e provido. (REsp 362.365/SP, Rel. Ministro BARROS 
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 
28/03/2005, p. 259).

Também nesse sentido colacionam-se precedentes deste 

tribunal: 

Reintegração de posse  Decisão que determina a emenda da petição 
inicial para a completa qualificação do réu, sob pena de indeferimento  
Inadmissibilidade  Qualificação ignorada do réu, suposto invasor 
clandestino do imóvel "sub judice"  Emenda desnecessária  Possibilidade 
de citação pessoal ou mesmo por edital  Previsão no art. 231 do CPC  
Recurso provido.  (Agravo de Instrumento 2106785-64.2014.8.26.0000, 
12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 
23/10/2014).

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - 
Indeferimento de liminar por falta de qualificação do réu e dos requisitos 
legais - Qualificação que pode ser feita quando da citação - 
Comprovação do esbulho e data do mesmo ausentes - Recurso 
parcialmente provido” (AI nº 0018249-87.2009.8.26.0000, Rel. Miguel 
Petroni Neto, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2009).

Tal posicionamento restou plenamente consolidado pelos 
parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 319 do Novo Código de Processo Civil: 

Art. 319.  A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 
profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o 
domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 
conciliação ou de mediação.
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§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o 
autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua 
obtenção.
§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 
informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao 
disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações 
tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Assim, de rigor o afastamento da determinação de emenda 
inicial, para que a ação prossiga sem a necessidade de qualificação dos réus 
pelo autor, os quais deverão ser identificados pelo oficial de justiça, no ato 
da citação.

5. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, 
reformando-se a r. decisão agravada, para conceder o benefício da 
assistência judiciária gratuita ao autor; determinar que o valor da causa seja 
ajustado à quantia equivalente a 1/3 (um terço do valor venal do imóvel) e 
afastar a determinação de identificação dos réus (a qual deverá ser feita 
pelo oficial de justiça no ato da citação). 

(assinatura digital)

SANDRA GALHARDO ESTEVES
 Desembargadora  Relatora.
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