Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.081.842 - MT (2008/0183643-8)
RELATORA
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGROPECUÁRIA IBERÊ S/A E OUTRO
EUCLIDES BALERONI
Z R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CLÁUDIO ALVES PEREIRA E OUTRO(S)
EMENTA

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 265, IV,
“A”, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
1. Deve ser julgado prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto, o recurso
especial que busca a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo juízo do
primeiro grau de jurisdição no sentido de suspender a ação reivindicatória pelo
prazo de 1 (um) ano, consoante regra prevista no art. 265, §5º, do CPC, se já
houve o decurso desse prazo, como é hipótese dos autos.
2. Recurso especial prejudicado.

DECISÃO
Cuida-se de recurso especial interposto por AGROPECUÁRIA IBERÊ S/A
E AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA. com fundamento na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TJ/MT.
Ação (e-STJ fls. 44/56): reivindicatória de imóvel rural cumulada com
pedido de perdas e danos ajuizada em 23/02/1990 por Z R EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA em face de AGROPECUÁRIA IBERÊ S/A, distribuída ao Juízo
da 01ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MS. A segunda recorrente, AGROPECUÁRIA
TOCANTINS LTDA., requereu às fls. 93/98 sua admissão como assistente
litisconsorcial, no que foi atendida pelo despacho à fl. 99.
Requerimento de suspensão (e-STJ fls. 101/106): a ré, ora segunda
recorrente, requereu em 17/07/2007 a suspensão da ação reivindicatória, nos termos do
art. 265, IV, “a”, do CPC, sob a alegação de prejudicialidade externa, porquanto em
11/04/2006 ajuizou ação de usucapião extraordinário perante o Juízo de Direito da
Comarca de Nova Ubiratã/MT (e-STJ fls. 107/116).
Decisão interlocutória (e-STJ fl. 83): o Juízo da 01ª Vara Cível da
Comarca de Sinop/MT, em decisão proferida em 03/10/2007, reconheceu a
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prejudicialidade de ação de usucapião extraordinário referente à mesma área objeto da
demanda dominial, razão pela qual determinou a suspensão do presente feito por um ano.
Determinou ainda a expedição de oficio ao Juízo de Direito da Comarca de Nova
Ubiratã/MT, a fim de que preste informação acerca do andamento da ação de usucapião.
Agravo de instrumento (e-STJ fls. 03/06): interposto por Z R
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo,
contra a decisão interlocutória acima mencionada. Alega que a prejudicialidade “há de
ser antecedente, isto é, referir-se a processo em curso, quando surge o processo que
deverá ser suspenso” e que na hipótese dos autos “a ação reivindicatória foi proposta em
fevereiro de 1990, enquanto que a ação de usucapião extraordinário foi proposta em abril
de 2006”.
Decisão denegatória de efeito suspensivo (e-STJ fl. 133): o Des. Rel. do
agravo de instrumento indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Acórdão (e-STJ fls. 167/171): o TJ/MT negou, por unanimidade,
provimento ao agravo de instrumento interposto por Z R EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REIVINVICATÓRIA – SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prejudicialidade externa de que trata o art. 265, IV, alínea “a”, do
CPC, condicionante da decisão de mérito, há de ser antecedente, isto é, deve-se
referir a processo em curso quanto surge o processo que deverá ser suspenso.
Sendo posterior, inadmissível se afigura a suspensão do curso processual por
aquele fundamento.
2. Recurso conhecido e provido.

Recurso especial (e-STJ fls. 181/188): interposto por AGROPECUÁRIA
IBERÊ S/A E AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA., com fundamento na alínea “a”
do permissivo constitucional, alega violação do art. 265, IV, “a”. do CPC.
Prévio juízo de admissibilidade (e-STJ fls. 214/215): após o decurso do
prazo para a apresentação das contrarrazões (e-STJ fl. 211) sem que a recorrida se
manifestasse, o apelo foi admitido na origem.
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É o relatório do necessário. Decido.

Pretendem as recorrentes a suspensão da ação renovatória nº 075/90,
promovida por Z R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA perante a 1ª Vara
Cível da Comarca de Sinop/MT, ao argumento de que o entendimento do TJ/MT violou o
art. 265, IV, “a”, do CPC, pois “a lei não condiciona que a questão prejudicial esteja ou
não ajuizada anteriormente ao processo que deva ser suspenso, mas que esteja pendente
apenas” (e-STJ fl.188).
Ocorre que, conforme noticiam os autos, a decisão à fl. 83, que determinou
a suspensão por 1 ano, foi exarada em 03/10/2007. Em consulta ao sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça do Mato Grosso constata-se que após o julgamento do agravo de
instrumento determinando o prosseguimento do feito (ainda antes do decurso do prazo de
um ano) o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT julgou parcialmente
improcedente a ação proposta por Z R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ora recorrido, reconhecendo a pedido reivindicatório e afastando o pleito indenizatório.
Assim, decorrido o prazo de um ano determinado pelo juízo do primeiro
grau de jurisdição, a discussão trazida pelo recurso especial acerca da interpretação do
art. 265, IV, “a”, do CPC está prejudicada. Ainda que esta Corte conferisse ao referido
dispositivo de lei interpretação contrária à concedida pelo Tribunal de Origem, certo é
que, para as partes dessa relação processual, tal decisão seria inócua, pois não teria o
condão de suspender o processo para além do prazo de um ano, até mesmo porque as
recorrentes não impugnaram o lapso temporal fixado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso especial, nos termos
do art. 34, XI, do RISTJ.
Publique-se e Intimem-se.
Brasília (DF), 03 de outubro de 2011.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
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