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CASO #1 

O Ministério Público Federal é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública que visa 

à anulação da tramitação de Projeto de Lei do Plano Diretor de município, ao 

argumento da falta de participação popular nos respectivos trabalhos legislativos. 

1ª Turma, REsp 1.687.821-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/11/2017, DJe 

21/11/2017. 

... nas hipóteses em que se coloca em xeque a atuação de instâncias governamentais 

domésticas ou locais, a legitimidade ativa se desloca para o plexo de atribuições do 

Ministério Público Estadual, como deflui do art. 27 de sua respectiva Lei Orgânica 

Nacional, a saber, a Lei n. 8.625/93. 

Ementa: 

Recurso especial a que se dá provimento, com a extinção do processo sem resolução de 

mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Parquet federal. Agravo 

interno do MPF prejudicado. 

 

CASO #2 

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo 

seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao 

executado e à sua família. 3ª Turma, REsp 1.591.298-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017. 

CF, art. 5º, XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos 

decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o 

seu desenvolvimento. 

CPC, art. 833. São impenhoráveis: 
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VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 

família; 

 

A especial menção deveu-se, assim, à necessidade de se salientar que, nem mesmo a 

dívida oriunda da atividade produtiva, teria o condão de autorizar a constrição 

judicial da pequena propriedade rural. 

... a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela 

entidade familiar, como direito fundamental que é, não se restringe às dividas 

relacionadas à atividade produtiva. De igual modo, não se exige que o imóvel seja a 

moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado 

e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola. 

 

CASO #3 

A ausência de citação dos confinantes e respectivos cônjuges na ação de usucapião 

ensejará nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo. 4ª Turma, REsp 

1.432.579-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 24/10/2017, 

DJe 23/11/2017. 

... destaca-se que, na ação de usucapião, com relação ao proprietário e seu cônjuge, 

constantes no registro de imóveis, é indispensável a citação destes (e demais 

compossuidores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença 

ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável. 

Por outro lado, no tocante à citação do confrontante, apesar de amplamente 

recomendável, a sua falta não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da 

sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento e, 

pelo fato de que seu liame no processo é bem diverso daquele relacionado ao dos 

titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominado, 

pela doutrina, de litisconsórcio sui generis. 

... o verdadeiro intento da citação dos confinantes do imóvel usucapiendo é o de 

delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos 

vizinhos. Em assim sendo, verifica-se que a posse ad usucapionem causa efetivo 

prejuízo apenas ao antigo proprietário,... 

Em verdade, conforme esclarece doutrina, tem-se uma cumulação de ações: a 

usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por 

conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a pretensão 

delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, 

malgrado o defeito atinente à primeira. 

 


