
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.185.583 - SP (2009/0227457-0)
  

RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ 
PROCURADOR : MÔNICA AMOROSO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : LUIZ CARLOS DA FONSECA - ESPÓLIO E OUTROS
REPR. POR : REGINA GONÇALVES DA FONSECA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO
Trata-se de recurso especial admitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como 

representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, § 1.º, do CPC, a qual é relativa à 
necessidade da prévia avaliação do imóvel para apuração do valor da justa indenização para a 
concessão de imissão provisória em ação de desapropriação por utilidade pública em caráter e 
regime de urgência. 

Infere-se que até o presente momento o tema supra não foi submetido à esta Corte nos 
termos dos arts. 543-C do CPC e 2º da Resolução/STJ n. 8, de 7 de agosto de 2008.

Dessarte, tendo em vista a multiplicidade de recursos junto ao Tribunal de origem a 
respeito da questão posta nestes autos, admito o processamento do presente recurso repetitivo, 
afim de que a controvérsia seja dirimida no âmbito da Primeira Seção do STJ e, para tanto, 
determino a adoção das seguintes providências:

a) dê-se vista ao Ministério Público para parecer em quinze dias (art. 3º, II);
c) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da 1ª Seção do STJ e 

aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça, nos termos e para 
os fins previstos no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 8/2008; 

d) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no presente 
apelo nobre, consoante preceitua o § 2.º do art. 2.º da Resolução/STJ n. 8/2008.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 13 de abril de 2011.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 
Relator
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