
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.015.133 - MT (2007/0291526-7)
  

RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA - INCRA 
PROCURADOR : VALDEZ ADRIANI FARIAS E OUTRO(S)
RECORRIDO : OSMAR SCHNEIDER E OUTRO
ADVOGADO : FÁBIO SCHNEIDER E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANTONIO MASCARENHAS JUNQUEIRA E OUTROS
ADVOGADO : ANTONIO CÉSAR PAES DE BARROS 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. 
BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR 
DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. 
PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS . CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO 
MÉRITO DAS APELAÇÕES.

1. O INCRA ajuizou ação de desapropriação por interesse social para fins de 
reforma agrária contra Antônio Mascarenhas Junqueira e outros, objetivando a aquisição 
da posse e do domínio do imóvel denominado "Gleba Formosa", com área de 14.000 ha 
(quatorze mil hectares), situado no Município Mato Grossense de Vila Bela da 
Santíssima Trindade. O processo transitou em julgado e, por ordem judicial, o INCRA 
emitiu diversas TDAs para indenização da terra nua e fez o pagamento de alguns 
precatórios, estando a dívida quitada apenas em parte. Nesse ínterim, a autarquia 
expropriante propôs a presente ação civil pública contra o Estado do Mato Grosso e 
diversos particulares nominados na petição inicial para evitar a ocorrência de dano grave 
ao patrimônio público federal, com o objetivo de obter: (a) a declaração de nulidade de 
registros imobiliários decorrentes de titulações feitas a non domino  pelo Estado réu sobre 
terras devolutas situadas na faixa de fronteira do Brasil com a Bolívia, de plena 
titularidade federal desde a Constituição de 1891 até os dias atuais; (b) o reconhecimento 
judicial de que não é devida qualquer indenização decorrente de ação expropriatória 
anteriormente ajuizada pelo INCRA contra os particulares que figuram como réus nesta 
ação; e (c) a condenação ao ressarcimento de todos os valores que tenham sido pagos 
indevidamente com base no título judicial extraído da desapropriação.

2. O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação. O TRF 
da 1ª Região reformou a sentença por entender que "a ação civil pública (...) não tem 
serventia para buscar a anulação de venda de terras devolutas por Estado-membro, 
posteriormente desapropriadas e com sentença passada em julgado, até mesmo porque 
não é sucedâneo serôdio da ação rescisória não proposta no biênio legal"(fl.1556).

3. A Sra. Ministra Eliana Calmon, relatora do caso, negou provimento aos dois 
recursos especiais, por entender que, "em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, 
incabível a ação civil pública, que, pela via transversa, busca declarar nulo o título de 
domínio, rescindir o julgado na ação de desapropriação e condenar os particulares a 
devolverem valores recebidos em cumprimento de uma ordem judicial".
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4. Do regime jurídico da faixa de fronteira e da natureza do vício decorrente 
de alienação por quem não detém o domínio.

4.1. O domínio público sobre a porção do território nacional localizada na zona 
de fronteira com Estados estrangeiros sempre foi objeto de especial atenção legislativa, 
sobretudo constitucional. As razões dessa preocupação modificaram-se com o tempo, 
principalmente quando da sucessão do regime imperial para o republicano, mas sempre 
estiveram focadas nos imperativos de segurança nacional e de desenvolvimento 
econômico.

4.2.  A faixa de fronteira é bem de uso especial da União pertencente a seu 
domínio indisponível, somente autorizada a alienação em casos especiais desde que 
observados diversos requisitos constitucionais e legais.

4.3. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, segundo o art. 91, § 1º, III, da 
CF/88,   propor os critérios e condições de utilização da faixa de fronteira. Trata-se de 
competência firmada por norma constitucional, dada a importância que a CF/88, bem 
como as anteriores a partir da Carta de 1891, atribuiu a essa parcela do território 
nacional.

4.4. Nos termos da Lei 6.634/79, recepcionada pela CF/88, a concessão ou 
alienação de terras públicas situadas em faixa de fronteira dependerá, sempre, de 
autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional, hoje Conselho de Defesa 
Nacional.

4.5. O ato de assentimento prévio consiste em uma autorização preliminar 
essencial para a prática de determinados atos, para o exercício de certas atividades, para a 
ocupação e a utilização de terras ao longo da faixa de fronteira, considerada fundamental 
para a defesa do território nacional e posta sob regime jurídico excepcional, a teor do 
disposto no § 2º do art. 20, da Constituição Federal. É por meio do assentimento prévio 
que o Estado brasileiro busca diagnosticar a forma de ocupação e exploração da faixa de 
fronteira, a fim de que se possam desenvolver atividades estratégicas específicas para o 
desenvolvimento do país, salvaguardando a segurança nacional.

4.6. A faixa de fronteira não é somente um bem imóvel da União, mas uma área 
de domínio sob constante vigilância e alvo de políticas governamentais específicas 
relacionadas, sobretudo, às questões de segurança pública e soberania nacional.

4.7. A importância da área deve-se, também, à relação estreita que mantém com 
diversas outras questões igualmente relevantes para o Governo Federal, entre elas: (a) 
questões indígenas, pois, segundo informações da Secretaria de Patrimônio da União, 
30% da faixa de fronteira é ocupada por terras indígenas, já demarcadas ou não; (b) 
questões fundiárias relacionadas à grilagem e conflito de terras; (c) questões sociais da 
mais alta relevância, como a invasão de terras por movimentos sociais e a exploração de 
trabalhadores em regime de semi-escravidão; (d) questões criminais referentes ao 
narcotráfico, tráfico de armas, descaminho, crimes ambientais – como a exploração ilegal 
de madeira e a venda ilícita de animeis silvestres – assassinato de lideranças indígenas, 
de trabalhadores rurais, de posseiros, de sindicalistas e até de missionários religiosos; (e) 
questões de Direito Internacional relacionadas à necessidade de integração regional 
com os países membros do Mercosul e das demais organizações de que o Brasil seja 
parte.

4.8. Qualquer alienação ou oneração de terras situadas na faixa de fronteira, sem 
a observância dos requisitos legais e constitucionais, é "nula de pleno direito", como diz 
a Lei 6.634/79, especialmente se o negócio imobiliário foi celebrado por entidades 
estaduais destituídas de domínio.
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4.9. A alienação pelo Estado a particulares de terras supostamente situadas em 
faixa de fronteira não gera, apenas, prejuízo de ordem material ao patrimônio público da 
União, mas ofende, sobretudo, princípios maiores da Constituição Federal, relacionados 
à defesa do território e à soberania nacional. 

4.10. O regime jurídico da faixa de fronteira praticamente não sofreu alterações 
ao longo dos anos desde a primeira Constituição Republicana de 1891, razão porque 
pouco importa a data em que for realizada a alienação de terras, devendo sempre ser 
observada a necessidade de proteção do território nacional e da soberania do País.  

5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis .  
5.1. O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta 

dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do 
processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O 
segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de 
impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de 
nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis  e a ação rescisória, cabíveis conforme o 
grau de nulidade no processo originário.

5.2. A nulidade absoluta insanável - por ausência dos pressupostos de existência - 
é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, 
mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não 
sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do 
CPC (ação rescisória). A chamada querela nullitatis insanabilis  é de competência do 
juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o 
reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram.

5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de 
citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de 
pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua 
inexistência por meio da ação querela nullitatis.

5.4. Na hipótese, pelo que alegam o INCRA e o Ministério Público Federal, as 
terras foram alienadas a particulares pelo Estado do Mato Grosso que não detinha o 
respectivo domínio, já que se trata de área supostamente situada na faixa de fronteira, 
bem pertencente à União desde a Carta Constitucional republicana de 1891. Ocorre que a 
ação de desapropriação foi proposta contra os particulares que receberam do Estado do 
Mato Grosso terras que não lhe pertenciam, jamais tendo participado do feito o legítimo 
titular do domínio – a União.

5.5. A União não participou do feito expropriatório e, ainda que tivesse 
participado, a simples alegação de que a área expropriada lhe pertence gera dúvida 
razoável quanto a uma das condições da ação, especificamente o interesse processual, 
pois, provado o domínio federal, desaparece a utilidade do processo, já que impossível 
desapropriar o que é própio.

5.6. A pretensão querela nullitatis  pode ser exercida e proclamada em qualquer 
tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública, por força do 
que dispõe o art. 25, IV, “b”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), 
pode ser utilizada como instrumento para a anulação ou declaração de nulidade de ato 
lesivo ao patrimônio público. 

5.7. A ação civil pública surge, assim, como instrumento processual adequado à 
declaração de nulidade da sentença, por falta de constituição válida e regular da relação 
processual. 

5.8. A demanda de que ora se cuida, embora formulada com a roupagem de ação 
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civil pública, veicula pretensão querela nullitatis , vale dizer, objetiva a declaração de 
nulidade da relação processual supostamente transitada em julgado por ausência de 
citação da União ou, mesmo, por inexistência da própria base fática que justificaria a 
ação desapropriatória, já que a terra desapropriada, segundo alega o autor, já pertencia ao 
Poder Público Federal.

6. Do conteúdo da ação de desapropriação e da ausência de trânsito em 
julgado quanto às questões relativas ao domínio das terras desapropriadas.  

6.1. A ação de desapropriação não transitou em julgado quanto à questão do 
domínio das terras expropriadas – até porque jamais foi discutida nos autos do processo 
–, mas tão somente quanto ao valor da indenização paga. Não houve, portanto, trânsito 
em julgado da questão tratada na presente ação civil pública. Apenas os efeitos desta, se 
julgados procedentes os pedidos, poderão, por via indireta, afetar o comando 
indenizatório contido na sentença da ação expropriatória já transitada em julgado.

6.2. A inexistência de coisa julgada material quanto à discussão sobre o domínio 
das terras desapropriadas afasta o fundamento de que se valeu o acórdão recorrido para 
extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Com efeito, 
a ação civil pública é o instrumento processual adequado para se obter a declaração de 
nulidade de ato, ainda que judicial, lesivo ao patrimônio público, sobretudo quando 
consagra indenização milionária a ser suportada por quem já era titular do domínio da 
área desapropriada.

7. Da ausência de coisa julgada quando a sentença ofende abertamente o 
princípio constitucional da "justa indenização" - A Teoria da Coisa Julgada 
Inconstitucional.

7.1. O princípio da "justa indenização" serve de garantia não apenas ao particular 
– que somente será desapossado de seus bens mediante prévia e justa indenização, capaz 
de recompor adequadamente o acervo patrimonial expropriado –, mas também ao 
próprio Estado, que poderá invocá-lo sempre que necessário para evitar indenizações 
excessivas e descompassadas com a realidade.

7.2. Esta Corte, em diversas oportunidades, assentou que não há coisa julgada 
quando a sentença contraria abertamente o princípio constitucional da "justa 
indenização" ou decide em evidente descompasso com dados fáticos da causa ("Teoria 
da Coisa Julgada Inconstitucional").

7.3. Se a orientação sedimentada nesta Corte é de afastar a coisa julgada quando 
a sentença fixa indenização em desconformidade com a base fática dos autos ou quando 
há desrespeito explícito ao princípio constitucional da "justa indenização", com muito 
mais razão deve ser "flexibilizada" a regra, quando condenação milionária é imposta à 
União pela expropriação de terras já pertencentes ao seu domínio indisponível, como 
parece ser o caso dos autos.

8. A Primeira Seção, por ambas as Turmas, reconhece na ação civil pública o 
meio processual adequado para se formular pretensão declaratória de nulidade de ato 
judicial lesivo ao patrimônio público (querela nullitatis ). Precedentes.

9. O provimento à tese recursal não implica julgamento sobre o mérito da causa, 
mas apenas o reconhecimento de que a ação civil pública é o instrumento processual 
adequado ao que foi postulado na demanda em razão de todo o substrato fático narrado 
na inicial. Assim, ultrapassada a preliminar de inadequação da via, caberá à Corte 
regional, com total liberdade, examinar o recurso de apelação interposto pelos ora 
recorridos.

10. Recursos especiais providos.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no 
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Castro Meira, divergindo da Sra Ministra-Relatora, a 
Turma, por maioria, dar provimento a ambos os recursos nos termos do voto do Sr. Ministro Castro 
Meira que lavrará o acórdão. Vencida a Sra. Ministra Eliana Calmon. Votaram com o Sr. Ministro 
Castro Meira os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques.

Brasília, 02 de março de 2010(data do julgamento).

Ministro Castro Meira 
Relator p/Acórdão
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.015.133 - MT (2007/0291526-7)
  
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA - INCRA 
PROCURADOR : VALDEZ ADRIANI FARIAS E OUTRO(S)
RECORRIDO : OSMAR SCHNEIDER E OUTRO
ADVOGADO : FÁBIO SCHNEIDER E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANTONIO MASCARENHAS JUNQUEIRA E OUTROS
ADVOGADO : ANTONIO CÉSAR PAES DE BARROS 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Trata-se de recursos 

especiais interpostos, com base na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do 

assim ementado (fl. 1556):

CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE 
TERRAS DEVOLUTAS. ESTADO-MEMBRO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA 
DEFINITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE VENDA DE TERRAS 
DEVOLUTAS. LITÍGIO ENTRE A UNIÃO E ESTADO-MEMBRO.

1. Segundo os precedentes do STF, a sua competência, à luz da alínea “f” do 
inciso I do art. 102 da Constituição, para processar e julgar, originariamente,  “as causas e os 
conflitos  entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 
inclusive as respectivas da administração indireta” somente incide quando o litígio tenha 
volume e aptidão para abalar ou pôr em risco o equilíbrio federativo, situação inocorrente na 
hipótese, que versa litígio localizado entre uma autarquia federal, com a participação da União, 
e Estado-membro.

2. Tendo o Estado-membro, dentro da sua competência constitucional e legal, 
como titular do domínio das terras devolutas (art. 64 – CF/1891), alienado o imóvel à parte, 
segundo os cânones civis de aquisição da propriedade imobiliária (título aquisitivo + modo de 
aquisição), essa realidade cartorária, ornada pela presunção de veracidade e, de resto, 
qualificada por longos anos de duração, não pode ser unilateralmente considerada como nula e 
sem efeito jurídico pelo poder público, senão mediante amplo contraditório, através da 
propositura da competente ação anulatória.

3. A ação civil pública, destinada à composição de danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, a interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica e da economia 
popular, e à ordem urbanística (Lei nº 7.347/85), não tem serventia para buscar a anulação de 
venda de terras devolutas por Estado-membro, posteriormente desapropriadas e com sentença 
passada em julgado, até mesmo porque não é sucedâneo serôdio da ação rescisória não 
proposta no biênio legal.

4. Transitada em julgado a sentença da ação de desapropriação (há mais de 
dez anos), depois do manejo de todos os recursos possíveis pelo expropriante, não se justifica a 
suspensão do pagamento do precatório à conta da alegação de que o imóvel expropriado, em 
tempos idos, fora vendido irregularmente por Estado-membro aos desapropriados.

5. Provimento das apelações.

Foram opostos embargos de declaração, julgados pela Corte de origem nos 

seguintes termos (fl. 1611):
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E 
CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LITIGÃNCIA DE 
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Os embargos de declaração, como instrumento de aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional, têm o sentido que indica a sua própria terminologia – corrigir 
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, - não podendo ser manejados para 
rediscussão de seus fundamentos, em caráter nitidamente infringente.

2. Tem-se admitido a oposição dos embargos de declaração para fins de 
prequestionamento, objetivando o processamento dos recursos especial e extraordinário, mas o 
manejo do recurso com esse objetivo, entretanto, deve estar fundado concretamente (no 
histórico dos autos) num dos seus permissivos legais, que, não acatados no seu julgamento, 
propiciem a interposição dos recursos excepcionais. Hipótese que não se apresenta nos autos.

3. O ajuizamento de pretensão impertinente ou incoveniente não configura a 
deslealdade processual ou a litigância de má-fé.

4. Cuidando-se de causa em que a Fazenda Pública é vencida, aplica-se a 
regra do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

5. Existindo erro material no julgado, é possível sua correção de ofício, não 
ensejando o acolhimento dos embargos de declaração. 

6. Embargos de declaração de Antônio Mascarenhas Junqueira e outros 
acolhidos. Rejeitados os do INCRA, do Ministério Público Federal e de Gercino Soares de 
Oliveira e Maria Salete de Oliveira. Erro material corrigido, para, em integração ao acórdão, 
julgar parcialmente procedente a remessa obrigatória.

O Ministério Público Federal defende violação dos seguintes dispositivos:

a) art. 535, I e II, do CPC – sob o argumento de que o Tribunal a quo não se 

manifestou sobre os "princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXLV, da 

CF), imprescritibilidade dos bens públicos (art. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF), 

razoabilidade e da moralidade, ao princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem 

causa, ao princípio de direito de que ninguém pode transferir a outrem direito de que não seja 

titular e que pode a qualquer tempo ser resguardado mediante a relativização da coisa julgada 

– modernamente aceita pela jurisprudência nacional e internacional. Também restou inerme 

em relação a aplicação ao caso do parágrafo único do art. 741 do CPC (fls. 1451), art. 20, 

inciso II, da Constituição Federal, bem como quanto à matéria consignada na Súmula nº 477 

do STF (fls. 142), art. 1º da Lei nº 7.347/85 (fls. 1455) e Súmula 340 do STF" (fl. 1709);

b) arts. 1º e 5º da Lei 7.347/1985 – possibilidade de anulação da coisa julgada 

pela via da ação civil pública; e

c) art. 741 do CPC – relativização da coisa julgada inconstitucional.

O INCRA, por sua vez, sustenta ofensa aos comandos legais seguintes:

a) art. 535 do CPC – alega a "ocorrência de contradição e omissão com julgado 

com relação ao acolhimento pelos Desembargadores das preliminares de coisa julgada e 

impossibilidade de manejo da ação civil pública, mas a Turma restringiu-se a declarar que 
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não houve omissão" (fl. 1658);

b) art. 267 do CPC – "admitindo-se, pois, que foram acolhidas as preliminares 

de contestação, a lógica processual nos leva a crer que o processo foi julgado sem resolução 

do mérito, devendo, portanto, ser tido por inexistente o exame do mérito da causa" (fl. 1660);

c) art. 5º da Lei 7.347/1985 – "legitimidade ativa da Autarquia para a 

propositura da ação civil pública (...) deriva da existência de estar o INCRA obrigado não 

somente à defesa institucional de seus próprios direitos, mas também o zelo pelo patrimônio 

público e pela fiel observância dos preceitos constitucionais e legais, em especial aos 

princípios constitucionais da legalidade e da moralidade" (fl. 1660); e

d) arts. 467, 468, 469 e 470 do CPC, art. 6º, § 1º, da LC 76/1993 e art. 34, 

parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/1941 – "a conclusão de que eficácia preclusiva da coisa 

julgada abrangeria também o expropriado é totalmente equivocada, por não levar em conta o 

rito especial da ação desapropriatória" (fl. 1666).

Com contrarrazões às fls. 1801-1816, subiram os autos por força do juízo 

positivo de admissibilidade (fls. 1859-1862).

Nesta instância, o Ministério Público Federal pronunciou-se pelo 

conhecimento e provimento dos recursos especiais (fls. 1870-1882).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.015.133 - MT (2007/0291526-7)
  
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA - INCRA 
PROCURADOR : VALDEZ ADRIANI FARIAS E OUTRO(S)
RECORRIDO : OSMAR SCHNEIDER E OUTRO
ADVOGADO : FÁBIO SCHNEIDER E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANTONIO MASCARENHAS JUNQUEIRA E OUTROS
ADVOGADO : ANTONIO CÉSAR PAES DE BARROS 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (Relatora): Tem-se, 

originariamente, ação civil pública ajuizada pelo INCRA contra Antônio Mascarenhas 

Junqueira e outros, objetivando:

a) declarar a nulidade dos títulos de domínio do imóvel "Gleba Formosa" – 

objeto da Ação de Desapropriação nº 00.001938-0, em fase final de execução no juízo de 

origem –, expedidos pelo Estado de Mato Grosso em 1956;

b) nulificar as transcrições e registros imobiliários efetuadas até o título de 

domínio demandados, seja a título universal, seja a título singular; 

c) declarar a inexistência de direito, relação ou vínculo jurídico à obtenção de 

indenização da referida ação de desapropriação, com a condenação dos desapropriados à 

restituição, ao Tesouro Nacional, das indenizações recebidas, inclusive dos honorários 

advocatícios;

d) nulificar a ordem de lançamento dos Títulos da Dívida Agrária - TDA's 

ainda não resgatados; e

e) invalidar, por conseqüência, os precatórios existentes no TRF da 1ª Região, 

ao fundamento, em síntese, de que, a despeito do trânsito em julgado da sentença proferida 

naquele processo, o Estado do Mato Grosso não poderia ter validamente alienado os imóveis 

objeto de ação de desapropriação, pois, constituindo zona de fronteira, são bens da União.

O juízo de 1º grau julgou procedente a ação civil pública, determinando o 

bloqueio, com impedimento de resgate, dos títulos da dívida agrária já lançados e ainda não 

resgatados de séries 950430 a 950438 e 960630 a 960638; bem como a suspensão do 

processo de execução de nº 00.0001938-0, em trâmite nesta Vara Federal, e dos precatórios 

de nºs 1999.01.00.056659-9/MT, 1999.01.00.056658-5/MT e 1999.01.00.056659-9/MT, 
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expedidos na referida ação, liberando-se o INCRA dos depósitos respectivos, impedindo-se 

ainda o lançamento de novos TDA's e o levantamento de qualquer importância existente. 

Condenou ainda os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 20 § 4º, do CPC (fls. 

1225-1238).

Sobrevieram apelações pelos particulares, bem como pelo Estado de Mato 

Grosso, as quais foram providas, para julgar improcedente a demanda, nos moldes do acórdão 

assim ementado (fl. 1556):

CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE 
TERRAS DEVOLUTAS. ESTADO-MEMBRO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA 
DEFINITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE VENDA DE TERRAS 
DEVOLUTAS. LITÍGIO ENTRE A UNIÃO E ESTADO-MEMBRO.

1. Segundo os precedentes do STF, a sua competência, à luz da alínea “f” do 
inciso I do art. 102 da Constituição, para processar e julgar, originariamente,  “as causas e os 
conflitos  entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 
inclusive as respectivas da administração indireta” somente incide quando o litígio tenha 
volume e aptidão para abalar ou pôr em risco o equilíbrio federativo, situação inocorrente na 
hipótese, que versa litígio localizado entre uma autarquia federal, com a participação da União, 
e Estado-membro.

2. Tendo o Estado-membro, dentro da sua competência constitucional e legal, 
como titular do domínio das terras devolutas (art. 64 – CF/1891), alienado o imóvel à parte, 
segundo os cânones civis de aquisição da propriedade imobiliária (título aquisitivo + modo de 
aquisição), essa realidade cartorária, ornada pela presunção de veracidade e, de resto, 
qualificada por longos anos de duração, não pode ser unilateralmente considerada como nula e 
sem efeito jurídico pelo poder público, senão mediante amplo contraditório, através da 
propositura da competente ação anulatória.

3. A ação civil pública, destinada à composição de danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, a interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica e da economia 
popular, e à ordem urbanística (Lei nº 7.347/85), não tem serventia para buscar a anulação de 
venda de terras devolutas por Estado-membro, posteriormente desapropriadas e com sentença 
passada em julgado, até mesmo porque não é sucedâneo serôdio da ação rescisória não 
proposta no biênio legal.

4. Transitada em julgado a sentença da ação de desapropriação (há mais de 
dez anos), depois do manejo de todos os recursos possíveis pelo expropriante, não se justifica a 
suspensão do pagamento do precatório à conta da alegação de que o imóvel expropriado, em 
tempos idos, fora vendido irregularmente por Estado-membro aos desapropriados.

5. Provimento das apelações.

O Ministério Público Federal e o INCRA buscam reaver os imóveis que sejam 

de domínio público federal em faixas de fronteiras.

Considerando a similitude das pretensões formuladas em ambos os recursos 

especiais, os analiso conjuntamente.

Preliminarmente, afasto a alegada contrariedade ao art. 535 do CPC, tendo em 

vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões essenciais à solução 
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da controvérsia.

Passo à análise do mérito dos recursos.

Apesar de a hipótese em apreço referir-se a imóvel rural localizado em 

município do Estado do Mato Grosso, com área situada na faixa de 66 km paralela à linha 

limítrofe da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, vejo que a quaestio juris abordada no presente 

caso em muito se assemelha à discussão fundiária envolvendo as terras de fronteira, na região 

do oeste do Estado do Paraná.

Em ambos os casos, o Ente Federal concedeu título de propriedade a 

particulares, na década de 1950, de terras situadas em faixa de fronteira, bem dominical da 

União, nos termos do art. 20, II, da Constituição da República de 1988.

Anos mais tarde, a fim de regularizar a situação agrária da região, a União 

ingressou com desapropriação por interesse social em face dos particulares que detinham o 

título de propriedade concedido pelo Estado Federal. Assim, a União era de imediato imitida 

na posse do imóvel para só depois discutir a nulidade do ato jurídico que outorgou os títulos 

translativos de propriedade.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial é o de que em ação de 

desapropriação só se pode discutir aspectos formais do decreto expropriatório e o preço 

oferecido, levando-se para fora da demanda principal todas as demais discussões, inclusive 

sobre o domínio. Aliás esta posição está em sintonia com o disposto nos arts. 20 e 34 do Dec. 

Lei 3.365/41, em torno do qual desenvolveu-se sedimentado entendimento, expresso em 

diversos julgados.

Esta Corte, refletindo sobre a questão específica, desenvolveu entendimento 

peculiar sobre o tema desapropriação, partindo da verificação dos requisitos de validade do 

negócio jurídico, para dizer que é nulo de pleno direito o negócio que se apresenta 

juridicamente impossível, como por exemplo o Estado outorgar títulos de propriedade de 

terras que, pela Constituição são bens dominicais (terras de fronteira), como se fossem terras 

devolutas. Para tanto, pode-se invocar as lições de Caio Mario da Silva Pereira, ao interpretar 

o artigo 166, II do Código Civil revogado:

Na construção da teoria da nulidade, desprezou o legislador brasileiro o 
critério do prejuízo, abandonando o princípio que o velho direito francês enunciava - "pas de 
nullité sans grief". Inspirou-se, ao revés, no princípio do respeito à ordem pública, assentando 
as regras definidoras da nulidade na infração de leis que têm esse caráter, e, por esta mesma 
razão, legitimou, para argüi-la qualquer interessado...

(...)
Inspirada no respeito à ordem pública, a lei encara o negócio jurídico no seu 

Documento: 939254 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 23/04/2010 Página  1 1 de 49



 

 

Superior Tribunal de Justiça

tríplice aspecto, subjetivo, objetivo e formal, e, assim, considera-o nulo quando praticado por 
pessoa absolutamente incapaz (condição subjetiva), quando for ilícito, impossível ou 
indeterminável seu objeto (condição objetiva), quando não revestir a forma prescrita ou for 
preteria alguma solenidade que a lei considere essencial à sua validade (condição formal).

(Instituições de Direito Civil. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P. 
633/634, grifei).

A tese, sob o ângulo da jurisprudência encontra entendimento específico e 

circunstanciado do STF, expresso na ementa que bem soluciona a controvérsia:

Faixa de Fronteira - 1) Terras devolutas nelas situadas. São bens dominicais 
da União (Const. Fed., artigo 34, II; Lei nº. 2.597, de 12.9.55, artigo 2º). 2) - As concessões de 
terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados anteriormente à vigente 
Constituição, devem ser interpretadas como legitimidade e uso, mas não a transferência do 
domínio de tais terras, em virtude da manifesta tolerância da União, e de expresso 
reconhecimento da legislação federal. 3) - O Estado concedente de tais terras é parte legítima 
para rescindir os contratos de concessão de terras devolutas por ele celebrados, bem como para 
promover o cancelamento de sua transcrição no Registro de Imóveis.

RE-embargos 52331/PR, Relator(a): Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, 
j. 30/03/1964.

A matéria restou, inclusive, tratada na Súmula 477 do STF:

As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos 
Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se 
mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores.

A partir daí passou a Primeira Turma, em precedente inaugurado pelo Ministro 

Luiz Fux, a aceitar a possibilidade de, no específico caso de terras do oeste do Estado do 

Paraná, discussão do domínio da União, dentro da ação expropriatória. Vejamos o precedente:

A alienação pelo Estado da Federação de terras de fronteira, pertencentes à 
União é considerada transferência a non dominio , por isso que nula.

Destarte, ninguém pode transferir o que não tem, tampouco a entidade 
pública pode desapropriar bem próprio (nemo plus iuris transfere ad alium potest quam ipse 
habet).

(REsp 954.285/RS, Primeira Turma, DJ 15/12/2008, relator Ministro Luiz 
Fux).

Posteriormente a Primeira Seção veio a adotar o mesmo posicionamento, por 

ocasião do julgamento dos EREsp 783.840/PR, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

12.8.2009, oportunidade em que prevaleceu, contra o meu voto, o entendimento de que 

impedir o INCRA de discutir, em desapropriação, a validade do título dominial, implica em 

impor à União a obrigação de indenizar área a esta pertencente, para que, só então, possa 

ajuizar demanda com o fim de discutir a nulidade do título translativo de propriedade de terra 

situada em área de fronteira, providência que não se coaduna com o princípio da efetividade 
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processual.

Diante dos antecedentes e do posicionamento da Primeira Seção, em um 

Tribunal como o STJ que é órgão julgador para uniformizar a jurisprudência, passei a aderir à 

posição da Seção. 

Feitas essas observações, indago: é viável a aplicação ipsis litteris dessa 

construção jurisprudencial ao caso em apreço e permitir a declaração de nulidade dos títulos 

de domínio?

Entendo que peculiaridades da hipótese em apreço indicam que a resposta é 

negativa. Vejamos.

Relembro que, in casu , a ação de desapropriação ocorreu em 1987, com 

decisão transitada em julgado, tendo sido iniciado o processo de execução com a expedição 

dos Títulos da Dívida Agrária e precatórios.

Conforme relatado na sentença do 1º grau, os particulares já haviam recebido 

do erário federal, "entre dinheiro e títulos da dívida agrária, a quantia de R$ 20.020.540,29 

(vinte milhões e vinte mil e quinhentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), pendendo 

ainda de pagamento o valor de R$ 7.849.915,89 (sete milhões e oitocentos e quarenta e nove 

mil e novecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)" (fl. 1227).

A execução do processo foi interrompida em virtude da ação civil pública 

originária, que requer a declaração de nulidade dos títulos de domínio, bem como a devolução 

dos valores já pagos.

Preocupou-me sobremaneira o pleito dos ora recorrentes – INCRA e MPF – 

pela reforma do acórdão recorrido, que prestigiou a coisa julgada em detrimento de eventual 

nulidade na transferência patrimonial havida entre o Estado e os particulares.

Isso porque acolher a pretensão dos recorrentes vai além de reconhecer a 

possibilidade de discutir a dominialidade de um bem imóvel no curso de uma ação 

desapropriatória. Envolve desprezar dois institutos jurídicos basilares: o título definitivo de 

propriedade e a coisa julgada. Não que eu defenda a imutabilidade de qualquer desses 

elementos, mas o nosso ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios de desconstituição 

dos atos jurídicos e modificação da coisa julgada, com o fito de garantir o princípio 

constitucional da segurança jurídica.

Todavia, da forma como posta a situação em apreço, não vejo como é possível, 

em ação civil pública – de uma só vez – declarar nulo o título de domínio, rescindir o julgado 

Documento: 939254 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 23/04/2010 Página  1 3 de 49



 

 

Superior Tribunal de Justiça

na ação de desapropriação e condenar os particulares a devolverem valores recebidos em 

cumprimento de uma ordem judicial.

Para encerrar, filio-me ao pensamento externado pelo Desembargador Federal 

Olindo Menezes que, no voto-condutor do aresto recorrido, assim se manifestou (fls. 

1553-1554):

Retomando ao exame do mérito, ressalto que o Estado de Mato Grosso, 
titular legítimo das terras devolutas do seu território, em procedimento de ampla publicidade, 
alienou o imóvel em janeiro de 1956, tudo segundo os mecanismos legais, inclusive os 
registros imobiliários, realidade cartorária que tem a seu favor a presunção de veracidade e de 
legitimidade, pois informada por atos administrativos, e que originou a legítima propriedade 
dos adquirentes, qualificada por largos anos de posse mansa e pacífica, não podendo 
simplesmente ser ignorada pelo Estado, como se não existisse uma ordem jurídica que a todos 
guarda e que todos obriga.

O cidadão que acreditou na potestade pública, que atua com presunção 
de verdade, não pode ser confiscado nos seus direitos legalmente adquiridos, menos ainda 
estando de boa-fé, sem que tenha contribuído com alguma parcela de culpa nos eventuais 
defeitos legais dos atos praticados.

(...)
Afirmou a sentença que “a coisa julgada da sentença exarada no processo de 

desapropriação refere-se apenas aos valores da indenização, não podendo servir de albergue 
para situações desconhecidas à época da propositura da ação ou para impor pagamentos 
indevidos ao erário público (sic), favorecendo o enriquecimento ilícito daqueles que não eram 
seus senhores dominiais do imóvel rural objeto da controvérsia” (fl. 1.231).

Tais dizeres não passam de um jogo de palavras para contornar de forma 
primária – com a devida vênia – a coisa julgada, de dignidade constitucional, sem falar que 
não procede a afirmativa de que os apelantes não eram seus senhores dominiais do imóvel 
rural objeto da controvérsia, pois, como visto, tinham eles títulos legítimos de aquisição e 
modos de adquirir praticados segundo os vetustos modelos legais, valendo lembrado, a 
propósito, pela apelante Holver Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., que, em 
discriminação de terras levada a termo pelo INCRA, a “Gleba Formosa” não foi sequer 
considerada como de terras devolutas, tudo nos termos do mapa elaborado pelo 
Engenheiro Melchior Augusto de Melo, dos quadros da autarquia. (Cf peças de fls. 1.303 
– 1.304.) (grifei).

Com essas considerações, nego provimento aos recursos especiais.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
 

Número Registro: 2007/0291526-7 REsp 1015133 / MT

Números Origem:  19380  200236000011386  200236000011390  200236000026057  200236000026074  
200236000041450  200236000045725  9400015500  9500005859  9500009471

PAUTA: 17/12/2009 JULGADO: 02/02/2010

Relatora
Exma. Sra. Ministra  ELIANA CALMON

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - 

INCRA
PROCURADOR : VALDEZ ADRIANI FARIAS E OUTRO(S)
RECORRIDO : OSMAR SCHNEIDER E OUTRO
ADVOGADO : FÁBIO SCHNEIDER E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANTONIO MASCARENHAS JUNQUEIRA E OUTROS
ADVOGADO : ANTONIO CÉSAR PAES DE BARROS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - 
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Interesse Social Comum / L 
4.132/1962

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto da Sra. Ministra Eliana Calmon, negando provimento aos recursos, pediu 
vista dos autos o Sr. Ministro Castro Meira."

Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell 
Marques.

 Brasília, 02  de fevereiro  de 2010

VALÉRIA ALVIM DUSI
Secretária
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.015.133 - MT (2007/0291526-7)
  

RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA - INCRA 
PROCURADOR : VALDEZ ADRIANI FARIAS E OUTRO(S)
RECORRIDO : OSMAR SCHNEIDER E OUTRO
ADVOGADO : FÁBIO SCHNEIDER E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANTONIO MASCARENHAS JUNQUEIRA E OUTROS
ADVOGADO : ANTONIO CÉSAR PAES DE BARROS 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. 
BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR 
DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. 
PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS . CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO 
MÉRITO DAS APELAÇÕES.

1. O INCRA ajuizou ação de desapropriação por interesse social para fins de 
reforma agrária contra Antônio Mascarenhas Junqueira e outros, objetivando a aquisição 
da posse e do domínio do imóvel denominado "Gleba Formosa", com área de 14.000 ha 
(quatorze mil hectares), situado no Município Mato Grossense de Vila Bela da 
Santíssima Trindade. O processo transitou em julgado e, por ordem judicial, o INCRA 
emitiu diversas TDAs para indenização da terra nua e fez o pagamento de alguns 
precatórios, estando a dívida quitada apenas em parte. Nesse ínterim, a autarquia 
expropriante propôs a presente ação civil pública contra o Estado do Mato Grosso e 
diversos particulares nominados na petição inicial para evitar a ocorrência de dano grave 
ao patrimônio público federal, com o objetivo de obter: (a) a declaração de nulidade de 
registros imobiliários decorrentes de titulações feitas a non domino  pelo Estado réu sobre 
terras devolutas situadas na faixa de fronteira do Brasil com a Bolívia, de plena 
titularidade federal desde a Constituição de 1891 até os dias atuais; (b) o reconhecimento 
judicial de que não é devida qualquer indenização decorrente de ação expropriatória 
anteriormente ajuizada pelo INCRA contra os particulares que figuram como réus nesta 
ação; e (c) a condenação ao ressarcimento de todos os valores que tenham sido pagos 
indevidamente com base no título judicial extraído da desapropriação.

2. O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação. O TRF 
da 1ª Região reformou a sentença por entender que "a ação civil pública (...) não tem 
serventia para buscar a anulação de venda de terras devolutas por Estado-membro, 
posteriormente desapropriadas e com sentença passada em julgado, até mesmo porque 
não é sucedâneo serôdio da ação rescisória não proposta no biênio legal"(fl.1556).

3. A Sra. Ministra Eliana Calmon, relatora do caso, negou provimento aos dois 
recursos especiais, por entender que, "em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, 
incabível a ação civil pública, que, pela via transversa, busca declarar nulo o título de 
domínio, rescindir o julgado na ação de desapropriação e condenar os particulares a 
devolverem valores recebidos em cumprimento de uma ordem judicial".
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4. Do regime jurídico da faixa de fronteira e da natureza do vício decorrente 
de alienação por quem não detém o domínio.

4.1. O domínio público sobre a porção do território nacional localizada na zona 
de fronteira com Estados estrangeiros sempre foi objeto de especial atenção legislativa, 
sobretudo constitucional. As razões dessa preocupação modificaram-se com o tempo, 
principalmente quando da sucessão do regime imperial para o republicano, mas sempre 
estiveram focadas nos imperativos de segurança nacional e de desenvolvimento 
econômico.

4.2.  A faixa de fronteira é bem de uso especial da União pertencente a seu 
domínio indisponível, somente autorizada a alienação em casos especiais desde que 
observados diversos requisitos constitucionais e legais.

4.3. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, segundo o art. 91, § 1º, III, da 
CF/88,   propor os critérios e condições de utilização da faixa de fronteira. Trata-se de 
competência firmada por norma constitucional, dada a importância que a CF/88, bem 
como as anteriores a partir da Carta de 1891, atribuiu a essa parcela do território 
nacional.

4.4. Nos termos da Lei 6.634/79, recepcionada pela CF/88, a concessão ou 
alienação de terras públicas situadas em faixa de fronteira dependerá, sempre, de 
autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional, hoje Conselho de Defesa 
Nacional.

4.5. O ato de assentimento prévio consiste em uma autorização preliminar 
essencial para a prática de determinados atos, para o exercício de certas atividades, para a 
ocupação e a utilização de terras ao longo da faixa de fronteira, considerada fundamental 
para a defesa do território nacional e posta sob regime jurídico excepcional, a teor do 
disposto no § 2º do art. 20, da Constituição Federal. É por meio do assentimento prévio 
que o Estado brasileiro busca diagnosticar a forma de ocupação e exploração da faixa de 
fronteira, a fim de que se possam desenvolver atividades estratégicas específicas para o 
desenvolvimento do país, salvaguardando a segurança nacional.

4.6. A faixa de fronteira não é somente um bem imóvel da União, mas uma área 
de domínio sob constante vigilância e alvo de políticas governamentais específicas 
relacionadas, sobretudo, às questões de segurança pública e soberania nacional.

4.7. A importância da área deve-se, também, à relação estreita que mantém com 
diversas outras questões igualmente relevantes para o Governo Federal, entre elas: (a) 
questões indígenas, pois, segundo informações da Secretaria de Patrimônio da União, 
30% da faixa de fronteira é ocupada por terras indígenas, já demarcadas ou não; (b) 
questões fundiárias relacionadas à grilagem e conflito de terras; (c) questões sociais da 
mais alta relevância, como a invasão de terras por movimentos sociais e a exploração de 
trabalhadores em regime de semi-escravidão; (d) questões criminais referentes ao 
narcotráfico, tráfico de armas, descaminho, crimes ambientais – como a exploração ilegal 
de madeira e a venda ilícita de animeis silvestres – assassinato de lideranças indígenas, 
de trabalhadores rurais, de posseiros, de sindicalistas e até de missionários religiosos; (e) 
questões de Direito Internacional relacionadas à necessidade de integração regional 
com os países membros do Mercosul e das demais organizações de que o Brasil seja 
parte.

4.8. Qualquer alienação ou oneração de terras situadas na faixa de fronteira, sem 
a observância dos requisitos legais e constitucionais, é "nula de pleno direito", como diz 
a Lei 6.634/79, especialmente se o negócio imobiliário foi celebrado por entidades 
estaduais destituídas de domínio.
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4.9. A alienação pelo Estado a particulares de terras supostamente situadas em 
faixa de fronteira não gera, apenas, prejuízo de ordem material ao patrimônio público da 
União, mas ofende, sobretudo, princípios maiores da Constituição Federal, relacionados 
à defesa do território e à soberania nacional. 

4.10. O regime jurídico da faixa de fronteira praticamente não sofreu alterações 
ao longo dos anos desde a primeira Constituição Republicana de 1891, razão porque 
pouco importa a data em que for realizada a alienação de terras, devendo sempre ser 
observada a necessidade de proteção do território nacional e da soberania do País.  

5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis .  
5.1. O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta 

dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do 
processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O 
segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de 
impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de 
nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis  e a ação rescisória, cabíveis conforme o 
grau de nulidade no processo originário.

5.2. A nulidade absoluta insanável - por ausência dos pressupostos de existência - 
é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, 
mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não 
sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do 
CPC (ação rescisória). A chamada querela nullitatis insanabilis  é de competência do 
juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o 
reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram.

5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de 
citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de 
pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua 
inexistência por meio da ação querela nullitatis.

5.4. Na hipótese, pelo que alegam o INCRA e o Ministério Público Federal, as 
terras foram alienadas a particulares pelo Estado do Mato Grosso que não detinha o 
respectivo domínio, já que se trata de área supostamente situada na faixa de fronteira, 
bem pertencente à União desde a Carta Constitucional republicana de 1891. Ocorre que a 
ação de desapropriação foi proposta contra os particulares que receberam do Estado do 
Mato Grosso terras que não lhe pertenciam, jamais tendo participado do feito o legítimo 
titular do domínio – a União.

5.5. A União não participou do feito expropriatório e, ainda que tivesse 
participado, a simples alegação de que a área expropriada lhe pertence gera dúvida 
razoável quanto a uma das condições da ação, especificamente o interesse processual, 
pois, provado o domínio federal, desaparece a utilidade do processo, já que impossível 
desapropriar o que é própio.

5.6. A pretensão querela nullitatis  pode ser exercida e proclamada em qualquer 
tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública, por força do 
que dispõe o art. 25, IV, “b”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), 
pode ser utilizada como instrumento para a anulação ou declaração de nulidade de ato 
lesivo ao patrimônio público. 

5.7. A ação civil pública surge, assim, como instrumento processual adequado à 
declaração de nulidade da sentença, por falta de constituição válida e regular da relação 
processual. 

5.8. A demanda de que ora se cuida, embora formulada com a roupagem de ação 
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civil pública, veicula pretensão querela nullitatis , vale dizer, objetiva a declaração de 
nulidade da relação processual supostamente transitada em julgado por ausência de 
citação da União ou, mesmo, por inexistência da própria base fática que justificaria a 
ação desapropriatória, já que a terra desapropriada, segundo alega o autor, já pertencia ao 
Poder Público Federal.

6. Do conteúdo da ação de desapropriação e da ausência de trânsito em 
julgado quanto às questões relativas ao domínio das terras desapropriadas.  

6.1. A ação de desapropriação não transitou em julgado quanto à questão do 
domínio das terras expropriadas – até porque jamais foi discutida nos autos do processo 
–, mas tão somente quanto ao valor da indenização paga. Não houve, portanto, trânsito 
em julgado da questão tratada na presente ação civil pública. Apenas os efeitos desta, se 
julgados procedentes os pedidos, poderão, por via indireta, afetar o comando 
indenizatório contido na sentença da ação expropriatória já transitada em julgado.

6.2. A inexistência de coisa julgada material quanto à discussão sobre o domínio 
das terras desapropriadas afasta o fundamento de que se valeu o acórdão recorrido para 
extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Com efeito, 
a ação civil pública é o instrumento processual adequado para se obter a declaração de 
nulidade de ato, ainda que judicial, lesivo ao patrimônio público, sobretudo quando 
consagra indenização milionária a ser suportada por quem já era titular do domínio da 
área desapropriada.

7. Da ausência de coisa julgada quando a sentença ofende abertamente o 
princípio constitucional da "justa indenização" - A Teoria da Coisa Julgada 
Inconstitucional.

7.1. O princípio da "justa indenização" serve de garantia não apenas ao particular 
– que somente será desapossado de seus bens mediante prévia e justa indenização, capaz 
de recompor adequadamente o acervo patrimonial expropriado –, mas também ao 
próprio Estado, que poderá invocá-lo sempre que necessário para evitar indenizações 
excessivas e descompassadas com a realidade.

7.2. Esta Corte, em diversas oportunidades, assentou que não há coisa julgada 
quando a sentença contraria abertamente o princípio constitucional da "justa 
indenização" ou decide em evidente descompasso com dados fáticos da causa ("Teoria 
da Coisa Julgada Inconstitucional").

7.3. Se a orientação sedimentada nesta Corte é de afastar a coisa julgada quando 
a sentença fixa indenização em desconformidade com a base fática dos autos ou quando 
há desrespeito explícito ao princípio constitucional da "justa indenização", com muito 
mais razão deve ser "flexibilizada" a regra, quando condenação milionária é imposta à 
União pela expropriação de terras já pertencentes ao seu domínio indisponível, como 
parece ser o caso dos autos.

8. A Primeira Seção, por ambas as Turmas, reconhece na ação civil pública o 
meio processual adequado para se formular pretensão declaratória de nulidade de ato 
judicial lesivo ao patrimônio público (querela nullitatis ). Precedentes.

9. O provimento à tese recursal não implica julgamento sobre o mérito da causa, 
mas apenas o reconhecimento de que a ação civil pública é o instrumento processual 
adequado ao que foi postulado na demanda em razão de todo o substrato fático narrado 
na inicial. Assim, ultrapassada a preliminar de inadequação da via, caberá à Corte 
regional, com total liberdade, examinar o recurso de apelação interposto pelos ora 
recorridos.

10. Recursos especiais providos.
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VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Em janeiro de 1987, com 

fundamento no Decreto Presidencial n.º 93.028/86, o INCRA propôs ação de desapropriação por 

interesse social para fins de reforma agrária contra Antônio Mascarenhas Junqueira e outros, 

objetivando a aquisição da posse e do domínio do imóvel denominado "Gleba Formosa", com área 

de 14.000 ha (quatorze mil hectares), situado no Município Mato Grossense de Vila Bela da 

Santíssima Trindade.

O processo transitou em julgado e, por ordem judicial, o INCRA emitiu diversas TDAs 

para indenização da terra nua e fez o pagamento de alguns precatórios, estando a dívida quitada 

apenas em parte.

Nesse ínterim, a autarquia expropriante ajuizou a presente ação civil pública contra o 

Estado do Mato Grosso e diversos particulares nominados na petição inicial para evitar a ocorrência 

de dano grave ao patrimônio público federal, com o objetivo de obter:

(a) a declaração de nulidade de registros imobiliários decorrentes de titulações feitas a 

non domino  pelo Estado réu sobre terras devolutas situadas na faixa de fronteira do Brasil com a 

Bolívia, de titularidade federal desde a Constituição de 1891 até os dias atuais;

(b) o reconhecimento judicial de que não é devida qualquer indenização decorrente de 

ação expropriatória anteriormente ajuizada pelo INCRA contra os particulares que figuram como 

réus nesta ação; e

(c) a condenação ao ressarcimento de todos os valores que tenham sido pagos 

indevidamente com base no título judicial extraído da desapropriação.

O autor alega que o Estado do Mato Grosso transferiu o domínio de imóveis situados na 

denominada "Gleba Formosa", mediante a expedição de títulos definitivos de propriedade, sem ser 

o verdadeiro titular dessas terras, já que pertencem à União desde a Constituição de 1891 por 

estarem supostamente situadas em área de fronteira.

O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação, determinando: 

(a) o bloqueio dos títulos da dívida agrária já lançados e ainda não resgatados;

(b) a suspensão do processo de Execução n.º 00.0001938-8 em tramite na Seção 

Judiciária Federal do Mato Grosso, e dos precatórios dela decorrentes;

(c) a desobrigação de o INCRA emitir novas TDAs e o levantamento pela Autarquia de 

qualquer importância existente;

(d) o pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

O TRF da 1ª Região reformou a sentença por entender que "a ação civil pública (...) não 

tem serventia para buscar a anulação de venda de terras devolutas por Estado-membro, 
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posteriormente desapropriadas e com sentença passada em julgado, até mesmo porque não é 

sucedâneo serôdio da ação rescisória não proposta no biênio legal" (fl. 1556).

Assim, concluiu que, "transitada em julgado a sentença da ação de desapropriação (há 

mais de dez anos), depois do manejo de todos os recursos possíveis pelo expropriante, não se 

justifica a suspensão do pagamento do precatório à conta da alegação de que o imóvel expropriado, 

em tempos idos, fora vendido irregularmente por Estado-membro aos desapropriados" (fl. 1556).

Contra o acórdão, recorreram o INCRA e o Ministério Público Federal, sustentando, em 

síntese, violação dos arts. 1º e 5º da Lei 7.347/85; 267, 467, 468, 469 e 470, todos do CPC. 

Defendem, basicamente, a adequação da ação civil pública à pretensão perseguida na demanda.

A Sra. Ministra Eliana Calmon, relatora do caso, negou provimento aos dois recursos 

especiais, por entender que, "em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, incabível a ação 

civil pública, que, pela via transversa, busca declarar nulo o título de domínio, rescindir o julgado 

na ação de desapropriação e condenar os particulares a devolverem valores recebidos em 

cumprimento de uma ordem judicial".

Do voto que proferiu na assentada de 02 de fevereiro de 2010, transcrevo o seguinte 

fragmento: 

Feitas essas observações, indago: é viável a aplicação ipsis litteris dessa 
construção jurisprudencial ao caso em apreço e permitir a declaração de nulidade dos 
títulos de domínio?

Entendo que peculiaridades da hipótese em apreço indicam que a resposta é 
negativa. Vejamos.

Relembro que, in casu , a ação de desapropriação ocorreu em 1987, com decisão 
transitada em julgado, tendo sido iniciado o processo de execução com a expedição dos 
Títulos da Dívida Agrária e precatórios.

Conforme relatado na sentença do 1º grau, os particulares já haviam recebido do 
erário federal, "entre dinheiro e títulos da dívida agrária, a quantia de R$ 20.020.540,29 
(vinte milhões e vinte mil e quinhentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), 
pendendo ainda de pagamento o valor de R$ 7.849.915,89 (sete milhões e oitocentos e 
quarenta e nove mil e novecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)" (fl. 1227).

A execução do processo foi interrompida em virtude da ação civil pública 
originária, que requer a declaração de nulidade dos títulos de domínio, bem como a 
devolução dos valores já pagos.

Preocupou-me sobremaneira o pleito dos ora recorrentes – INCRA e MPF – pela 
reforma do acórdão recorrido, que prestigiou a coisa julgada em detrimento de eventual 
nulidade na transferência patrimonial havida entre o Estado e os particulares.

Isso porque acolher a pretensão dos recorrentes vai além de reconhecer a 
possibilidade de discutir a dominialidade de um bem imóvel no curso de uma ação 
desapropriatória. Envolve desprezar dois institutos jurídicos basilares: o título definitivo 
de propriedade e a coisa julgada. Não que eu defenda a imutabilidade de qualquer desses 
elementos, mas o nosso ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios de 
desconstituição dos atos jurídicos e modificação da coisa julgada, com o fito de garantir 
o princípio constitucional da segurança jurídica.

Todavia, da forma como posta a situação em apreço, não vejo como é possível, em 
ação civil pública – de uma só vez – declarar nulo o título de domínio, rescindir o 
julgado na ação de desapropriação e condenar os particulares a devolverem valores 
recebidos em cumprimento de uma ordem judicial.
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Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e cheguei à conclusão diversa da que 

adotou a eminente Relatora, visto que:

(a) a faixa de fronteira é bem de uso especial da União pertencente a seu domínio 

indisponível, somente autorizada a alienação em casos especiais desde que observados diversos 

requisitos constitucionais e legais, sobretudo o assentimento prévio do Conselho Nacional de 

Defesa, sem o qual é "nulo de pleno direito" o negócio jurídico imobiliário;

(b) a ação civil pública é o instrumento processual adequado para veicular pretensão 

declaratória de nulidade de ato judicial (querela nullitatis ), quando estiver presente no processo 

algum vício insanável que impeça a convalidação definitiva da sentença e afaste os efeitos da coisa 

julgada material;

(c) na ação de desapropriação não se discutiu a questão dominial, razão pela qual sobre 

ela não incidiu a coisa julgada, tendo sido examinada apenas a legitimidade do decreto 

expropriatório e o valor a ser indenizado;

(d) não há coisa julgada quando a sentença contraria abertamente o princípio 

constitucional da "justa indenização" ou decide em evidente descompasso com dados fáticos da 

causa ("Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional");

(e) há precedentes de ambas as Turmas que reconhecem na ação civil pública o meio 

processual adequado para se formular pretensão declaratória de nulidade de ato judicial lesivo ao 

patrimônio público (querela nullitatis ). 

Examinemos, na sequência, cada um desses pontos.

A) O regime jurídico da faixa de fronteira e a natureza do vício decorrente de 

alienação por quem não detém o domínio

O domínio público sobre a porção do território nacional localizada na zona de fronteira 

com Estados estrangeiros sempre foi objeto de especial atenção legislativa, sobretudo 

constitucional. As razões dessa preocupação modificaram-se com o tempo, principalmente quando 

da sucessão do regime imperial para o republicano, mas sempre estiveram focadas nos imperativos 

de segurança nacional e de desenvolvimento econômico.

O Império do Brasil, herdeiro da tradição política portuguesa, preocupou-se sobretudo 

com a ocupação das áreas de fronteira, pois a efetiva colonização permitiria ao País invocar o 

princípio romano do uti possidetis  ita possideatis , segundo o qual o território pertenceria a quem o 

ocupasse, em respeito ao status quo ante . 

Já a República viu na faixa de fronteira um problema militar relativo à segurança do 

território nacional.

De qualquer modo, em ambos os regimes políticos, qualquer que fosse a "razão" do 

Estado, sempre se entendeu indispensável estatuir um regime jurídico próprio, de estatura 

constitucional, para o domínio da área fronteiriça.
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Em 1850, com a promulgação da Lei de Terras do Império, foi estabelecida uma faixa 

de 66 km que objetivava o estabelecimento de colônias militares para a preservação das fronteiras 

nacionais, ainda não totalmente definidas.

A primeira Constituição da República, de 1891, recepcionou a Lei de Terras, mantendo 

a largura de 66 km. Nos termos desse Diploma, todas as terras devolutas dentro dessa faixa eram de 

domínio da União, ao passo que as demais terras devolutas seriam de domínio dos respectivos 

Estados.

A Constituição de 1934 criou uma faixa de segurança nacional , com 100 km de 

largura, englobando a faixa de fronteira, e proibiu que os Estados concedessem títulos de terra nessa 

área sem a anuência do Conselho Superior de Segurança Nacional.

Na Constituição de 1937, a faixa de segurança nacional foi alargada até 150 km, 

mantendo-se a faixa de fronteira nos 66 km originais, para fins de concessão de títulos e limite de 

terras.

A Constituição de 1946 não fixou uma dimensão de largura para a faixa de fronteira , 

mas preservou o conceito de área de interesse da segurança nacional. Já a Constituição de 1967 e a 

Emenda n.º 01 de 1969, para alguns tida como uma nova Constituição, manteve o mesmo 

regramento da Carta de 1946.

A Constituição de 1988 também adotou o conceito de faixa de fronteira , sob a 

perspectiva de segurança e desenvolvimento, com dimensão fixada em 150 km. Nos termos do art. 

20, II, "são bens da União (...) as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das 

fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental". 

Já o § 2º desse dispositivo enuncia que "a faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao 

longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental 

para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei"(sem 

destaque no original).

A faixa de fronteira é bem de uso especial da União, pertencente a seu domínio 

indisponível, afetada a serviço público federal relevante, justificada não apenas como imperativo de 

segurança nacional, mas também diante da necessidade de efetiva ocupação do território.

A alienação pelo Estado a particulares de terras supostamente situadas em faixa de 

fronteira não gera, apenas, prejuízo ao patrimônio público federal, mas ofende, sobretudo, 

princípios maiores da Constituição Federal, relacionados à defesa do território e à soberania 

nacional.

Segundo o art. 91, § 1º, da CF/88, entre as suas poucas atribuições, compete ao 

Conselho de Defesa Nacional "(...) propor os critérios e condições de utilização de áreas 

indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na 

faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de 

qualquer tipo", o que revela a especial atenção que o legislador constituinte dispensou a essa 

parcela significativa do território nacional, que abrange 588 municípios brasileiros localizados em 

11 Estados.

Como visto, compete ao Conselho de Defesa Nacional propor os critérios e condições 
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de utilização da faixa de fronteira. Trata-se de competência firmada por norma constitucional, dada 

a importância que a CF/88, bem como as anteriores a partir da Carta de 1891, atribuiu a essa 

parcela do território nacional.

Nos termos da Lei 6.634/79, recepcionada pela CF/88, a concessão ou alienação de 

terras públicas situadas em faixa de fronteira dependerá, sempre, de autorização prévia do 

Conselho de Segurança Nacional, hoje Conselho de Defesa Nacional. 

Eis a redação do art. 2º, verbis :

Art. 2º. Salvo com o assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional, será 
vedada, na Faixa de Fronteira, a prática dos atos referentes a:

I - alienação e concessão de terras públicas, abertura de vias de transporte e 
instalação de meios de comunicação destinados à exploração de serviços de radiodifusão 
de sons ou radiodifusão de sons e imagens;

Já o art. 4º da Lei 6.634/79 impõe às autoridades públicas, sobretudo aos tabeliães e 

oficiais do registro, que exijam a prova do assentimento prévio para a concessão ou alienação de 

terras situadas em faixa de fronteira. Veja-se: "Art. 4º. As autoridades, entidades e serventuários 

públicos exigirão prova do assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional para prática de 

qualquer ato regulado por esta lei".

Essa regra também se aplica às juntas comerciais, como se observa do art. 5º: "Art. 5º. 

As Juntas Comerciais não poderão arquivar ou registrar contrato social, estatuto ou ato constitutivo 

de sociedade, bem como suas eventuais alterações, quando contrariarem o disposto nesta Lei".

O parágrafo único do art. 4º fixa multa, de até dez por cento do valor do negócio 

irregularmente realizado, aos tabeliães e servidores das juntas comerciais que não exigirem prova 

do assentimento prévio como condição para o registro dos negócios imobiliários:

 

Parágrafo único - Os tabeliães e Oficiais do Registro de Imóveis, bem como os 
servidores das Juntas Comerciais, quando não derem fiel cumprimento ao disposto neste 
artigo, estarão sujeitos à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio 
irregularmente realizado, independentemente das sanções civis e penais cabíveis.

Por fim, diz o art. 6º, expressamente, que é "nulo de pleno direito" qualquer negócio 

realizado com imóvel situado em faixa de fronteira sem o assentimento prévio do Conselho de 

Defesa Nacional, antigo Conselho de Segurança Nacional, verbis :  

Art. 6º. Os atos previstos no artigo 2º, quando praticados sem o prévio 
assentimento do Conselho de Segurança Nacional, serão nulos de pleno direito e 
sujeitarão os responsáveis à multa de até 20% (vinte por cento) do valor declarado do 
negócio irregularmente realizado.

O ato de assentimento prévio consiste em uma autorização preliminar essencial para a 

prática de determinados atos, para o exercício de determinadas atividades, para a ocupação e a 

utilização de terras ao longo da faixa de fronteira, considerada fundamental para a defesa do 
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território nacional e posta sob regime jurídico excepcional, a teor do disposto no § 2º do art. 20, da 

Constituição Federal.

É por meio do assentimento prévio que o Estado brasileiro busca diagnosticar a forma 

de ocupação e exploração da faixa de fronteira, a fim de que se possam desenvolver atividades 

estratégicas específicas para o desenvolvimento do país, salvaguardando a segurança nacional. 

Pelas características próprias da faixa de fronteira, bem jurídico que recebeu  minucioso 

regramento constitucional e legal, qualquer alienação de imóvel nessa área sem observância da 

formalidade exigida, vicia de modo absoluto o negócio jurídico praticado, sujeitando os infratores à 

multa de 20% do valor do negócio irregularmente realizado.

O art. 6º da Lei 6.634/79 foi claro ao impor o vício de nulidade absoluta – ou "nulo de 

pleno direito" como diz a norma – ao negócio jurídico imobiliário realizado sem a observância do 

requisito formal do assentimento prévio.

O caso dos autos é extremamente mais grave, pois:

(a) o imóvel foi negociado por Estado que não detinha o domínio da área;

(b) as terras foram adquiridas por particulares sem o assentimento prévio do órgão 

federal competente;

(c) o INCRA foi condenado a pagar indenização milionária por terras já pertencentes ao 

Poder Público Federal;

(d) a área negociada ilicitamente fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, que sempre 

mereceu atenção especial do Governo Federal, justamente por servir de via de acesso às principais 

rotas de tráfico de drogas, de contrabando de armas e de descaminho.

A faixa de fronteira não é apenas um bem imóvel da União, mas uma área de domínio 

sob constante vigilância e alvo de políticas governamentais específicas relacionadas, sobretudo, às 

questões de segurança pública e soberania nacional. Além disso, a importância da área deve-se, 

também, à relação estreita que mantém com diversas outras questões igualmente relevantes para o 

Governo Federal, entre elas:

(a) questões indígenas, pois, segundo informações da Secretaria de Patrimônio da 

União, 30% da faixa de fronteira é ocupada por terras indígenas, já demarcadas ou não;

(b) questões fundiárias relacionadas à grilagem e conflito de terras;

(c) questões sociais da mais alta relevância, como a invasão de terras por movimentos 

sociais e a exploração de trabalhadores em regime de semiescravidão;

(d) questões criminais referentes ao narcotráfico, tráfico de armas, descaminho, crimes 

ambientais – como a exploração ilegal de madeira e a venda ilícita de animeis silvestres – 

assassinato de lideranças indígenas, de trabalhadores rurais, de posseiros, de sindicalistas e até de 

missionários religiosos, como o famoso, e ainda não integralmente solucionado, caso da 

missionária norte-americana Dorothy Stang;

(e) questões de Direito Internacional relacionadas à necessidade de integração 

regional com os países membros do Mercosul e das demais organizações de que o Brasil seja parte. 
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Sob a perspectiva da globalização, a fronteira deixa de ser elemento de separação e transforma-se 

em faixa de contato. Ali, não só apenas começam e terminam as soberanias formais, mas é local de 

cooperação regional e internacional, de integração cultural e comercial. 

Não há dúvida, portanto, de que a faixa de fronteira é bem de uso especial da União 

pertencente ao seu domínio indisponível e somente poderá ser alienada ou cedida com autorização 

prévia do Conselho de Defesa Nacional – antigo Conselho de Segurança Nacional – e se forem 

observadas todas as limitações impostas tanto pela Constituição Federal quanto pelas leis 

regulamentadoras.

Qualquer alienação ou oneração de terras situadas na faixa de fronteira, sem a 

observância dos requisitos legais e constitucionais, é "nula de pleno direito", como diz a Lei 

6.634/79, especialmente se o negócio imobiliário foi celebrado por entidades estaduais destituídas 

de domínio. Em outras palavras, o vício que inquina o negócio jurídico assim realizado é o de 

nulidade absoluta.

É importante frisar que o regime jurídico da faixa de fronteira, como visto, praticamente 

não sofreu alterações ao longo dos anos desde a primeira Constituição Republicana de 1891, razão 

porque pouco importa a data em que for realizada a alienação de terras.

Ainda sob o pálio da Constituição anterior, o STF, na sessão plenária de 03.12.69, 

editou a Súmula 477/STF, reconhecendo o domínio pleno da União sobre as terras de fronteira, 

ainda que inerte ou tolerante em face das concessões feitas pelo Estado a particulares.

Eis a redação do verbete: "Súmula 477/STF: As concessões de terras devolutas situadas 

na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com 

a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores".

Nos inúmeros julgados que deram origem à Súmula, a Suprema Corte consignou, em 

razão do regime jurídico próprio das terras de fronteira, que as concessões feitas pelo Estado a 

particulares devem ser interpretadas, apenas, como uma legitimação de uso, e não como 

transferência de domínio, justamente por serem bens de uso especial da União marcados pela nota 

da indisponibilidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:   

FAIXA DE FRONTEIRA - 1) Terras devolutas nelas situadas. São bens 
dominicais da União (Const. Fed., artigo 34, II; Lei nº. 2.597, de 12.9.55, artigo 2º). 2) - 
As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados 
anteriormente à vigente Constituição, devem ser interpretadas como legitimidade e uso, 
mas não a transferência do domínio de tais terras, em virtude da manifesta tolerância da 
União, e de expresso reconhecimento da legislação federal. 3) - O Estado concedente de 
tais terras é parte legítima para rescindir os contratos de concessão de terras devolutas 
por ele celebrados, bem como para promover o cancelamento de sua transcrição no 
Registro de Imóveis. (EDcl no RE 52.331/PR, Rel. Min. Evandro Lins e Silva, Tribunal 
Pleno, DJ de 24.06.64)

TERRAS DEVOLUTAS DE FRONTEIRAS - NULIDADE DA VENDA PELO 
ESTADO-MEMBRO. USUCAPIÃO DO DECRETO-LEI 9.760/46 - 
INAPLICABILIDADE DA LEI 2.437/55. I - As terras situadas na faixas ao longo das 
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fronteiras nacionais, na largura prevista na Lei 601/1850 e Decreto. 1318/1854, em 
princípio, são do domínio da União, não sendo válidas as vendas delas feitas por 
Estados-membros, aos particulares, ressalvadas as exceções do art. 5º, do Decreto Lei nº 
9.760/1.946. II - Os bens públicos imóveis da União não podem ser adquiridos por 
usucapião (C.C., art. 67; Dec. 22.785/33; Decreto Lei 9.760/46, art. 200) ressalvados os 
casos de "praescriptio longis simi temporis ", a de 40 anos consumada antes de 1.917, e 
os do art. 5º, "e", do Decreto Lei 9.760/46. III- A lei 2.437/55, como disposição geral, 
não alterou o prazo de 20 anos da disposição especial do art. 5º, "e", do decreto Lei nº 
9.760/46.(Introd. ao C.C art. 2º, § 2º). (ACO 132/MT, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, 
Tribunal Pleno, DJ de 09.11.73)

Nesse último precedente, o Tribunal Pleno firmou a tese de que é nula a concessão feita 

por Estado-membro a particulares das terras situadas na faixa de fronteira, já que são bens públicos 

pertencentes ao domínio indisponível da União, insuscetíveis, inclusive, de usucapião.

 Nesses termos, ainda que a concessão do imóvel pelo Estado do Mato Grosso seja 

anterior à CF/88 e à própria Lei 6.634/79, não se altera a conclusão, pois o regime jurídico das 

terras de fronteira permaneceu praticamente inalterado desde a primeira Constituição republicana 

de 1891.

B) A nulidade absoluta e a pretensão querela nullitatis insanabilis    

Como abordado no tópico anterior, a faixa de fronteira é bem de uso especial da União 

sujeita a regime de indisponibilidade, sendo absolutamente nulo o negócio jurídico realizado por 

pessoa que não detenha o respectivo domínio imobiliário.

Estabelecida a premissa, passamos a examinar os instrumentos processuais de 

supressão, ou correção, de decisões judiciais inexistentes ou nulas.    

Os pressupostos processuais, segundo a doutrina, são os requisitos prévios necessários 

para que o processo seja considerado existente e desenvolvido de forma válida e regular. Podem ser 

classificados, basicamente, em três categorias: 

(a) pressupostos de existência da relação processual; 

(b) pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 

(c) pressupostos de regularidade.

Os pressupostos de existência são essenciais à formação da relação jurídica processual, 

sem os quais o processo jamais chega a existir. A ausência acarreta a nulidade absoluta insanável 

do processo, que poderá, por força de sua natureza imprescritível, ser reconhecida a qualquer 

tempo, seja no processo, seja após o trânsito em julgado da sentença.

Os pressupostos de desenvolvimento válido e regular são necessários para que o 

procedimento, depois de formada a relação jurídica, possa desenvolver-se até atingir validamente o 

seu final (sentença). A ausência conduz à nulidade absoluta, reconhecível a qualquer tempo no 
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processo, mas sujeita a prazo decadencial de dois anos da ação rescisória. Após esse tempo, o vício 

convalida-se em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Já os pressupostos de regularidade são necessários à correção do procedimento. A 

ausência é causa de nulidade relativa, sanável no curso do processo, sob pena de preclusão.

Como bem acentua Paulo Roberto de Oliveira Lima, Desembargador Federal do TRF 

da 5ª Região, ao lado das sentenças meramente rescindíveis, existe a categoria das sentenças nulas, 

caso em que a nulidade pode ser reconhecida e decretada em embargos à execução ou em outro 

processo de natureza declaratória (Contribuições à Teoria da Coisa Julgada , Editora Revista dos 

Tribunais).

Nesse sentido, ensina Pontes de Miranda o seguinte:

A sentença proferida em processo, em que não houve citação, nem o réu 
compareceu, ou a citação foi nula ou revel foi o réu, é sentença nula de pleno direito, e 
não só rescindível. Por isso mesmo, o revel é autorizado a pedir-lhe a decretação da 
nulidade, fora da ação rescisória, nos simples embargos do devedor; ou, antes em actio 
nullitatis, ou em exceptio nullitatis. (Comentários ao Código de Processo Civil , Forense, 
vol. III, p. 102).  

Segundo a conceituada doutrina de Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel 

Garcia Medina,

(...) a coisa julgada é instituto cuja função é a de estender ou projetar os efeitos da 
sentença indefinidamente para o futuro. Com isso, pretende-se zelar pela segurança 
extrínseca das relações jurídicas, de certo modo em complementação ao instituto da 
preclusão, cuja função primordial é garantir a segurança intrínseca do processo, pois que 
assegura a irreversibilidade das situações jurídicas cristalizadas endoprocessualmente. 
Esta segurança extrínseca das relações jurídicas gerada pela coisa julgada material 
traduz-se na impossibilidade de que haja outra decisão sobre a mesma pretensão. (...) "a 
coisa julgada, enquanto fenômeno decorrente de princípio ligado ao Estado Democrático 
de Direito, convive com outros princípios fundamentais igualmente pertinentes. 
Ademais, como todos os atos oriundos do Estado, também a coisa julgada se formará se 
presentes pressupostos legalmente estabelecidos. Ausentes estes, de duas, uma: (a) ou a 
decisão não ficará acobertada pela coisa julgada, ou (b) embora suscetível de ser atingida 
pela coisa julgada, a decisão poderá, ainda assim, ser revista pelo próprio Estado, desde 
que presentes motivos preestabelecidos na norma jurídica, adequadamente interpretada. 
(O Dogma da Coisa Julgada: Hipóteses de Relativização , São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003, págs. 21-25).

O processualista Cândido Rangel Dinamarco, ao tratar dos instrumentos processuais de 

supressão ou correção de decisões judiciais inexistentes ou nulas, pontua o seguinte:

A escolha dos caminhos adequados à infringência da coisa julgada em cada caso 
concreto é um problema bem menor e de solução não muito difícil, a partir de quando se 
aceite a tese da relativização dessa autoridade - esse, sim, o problema central, polêmico e 
de extraordinária magnitude sistemática, como procurei demonstrar. Tomo a liberdade de 
tomar à lição de Pontes de Miranda e do leque de possibilidades que sugere, como: a) a 
propositura de nova demanda igual à primeira, desconsiderada a coisa julgada; b) a 
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resistência à execução, por meio de embargos a ela ou mediante alegações incidentes ao 
próprio processo executivo; e c) a alegação incidenter tantum em algum outro processo, 
inclusive em peças defensivas.

.....................................................................................................................................
A casuística levantada demonstra que os tribunais não têm sido particularmente 

exigentes quanto à escolha do remédio técnico-processual ou da via processual ou 
procedimental adequada ao afastamento da coisa julgada nos casos em exame. Em caso 
de sentença proferida sem a regular citação do réu, admitiu o Supremo Tribunal Federal 
que esse vício tanto pode ser examinado em ação rescisória, quanto mediante embargos à 
execução se for o caso (sentença condenatória) ou ainda em 'ação declaratória de 
nulidade absoluta e insanável da sentença' (voto condutor: Min. Moreira Alves). Para a 
hipótese específica de desobediência às regras do litisconsórcio necessário-unitário, 
também venho sustentando essa ampla abertura de vias processuais, cabendo ao 
interessado optar pela que mais lhe convenha - seja a ação rescisória, mandado de 
segurança se houver liquidez-e-certeza, ação declaratória de ineficácia etc. (essas idéias 
estão em monografia sobre o tema do litisconsórcio, referindo e apoiando a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal).

A ação autônoma a que alude o Supremo Tribunal Federal é aquela sugerida por 
Piero Calamandrei, segundo o qual 'o único meio adequado contra a sentença nula será a 
ação declaratória negativa de certeza, mediante a qual, sem aportar modificação alguma 
ao mundo jurídico, far-se-á declarar o caráter negativo que o conteúdo da sentença trouxe 
consigo desde o momento de sua concepção'. O Supremo, corretamente, ao aceitar o 
alvitre dessa ação autônoma não a toma como caminho único para o resultado pretendido 
(Coisa Julgada Inconstitucional  — Coordenador Carlos Valder do Nascimento - 2ª 
edição, Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 69).

O controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois 

momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a 

requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o 

trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões 

possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis  e a ação 

rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.

A nulidade absoluta insanável – por ausência dos pressupostos de existência – é vício 

que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional 

ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada 

querela nullitatis insanabilis  é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a 

rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença 

jamais existiram.

Esse tipo de nulidade absoluta nem sempre está previsto, expressamente, no Código de 

Processo Civil. Deriva, por vezes, da análise do que vem a ser uma relação jurídica existente, 

somada à falta de previsão para a incidência da ação rescisória no caso concreto.

Na hipótese dos autos, pelo que alegam o INCRA e o Ministério Público Federal, as 

terras foram alienadas a particulares pelo Estado do Mato Grosso que não detinha o respectivo 

domínio, já que se trata de área supostamente situada na faixa de fronteira, bem pertencente à União 

desde a Carta Constitucional republicana de 1891.   
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Caso se confirme o domínio federal sobre as terras expropriadas, padecerá a ação 

expropriatória de graves vícios de nulidade, especificamente a falta de interesse de agir – traduzida 

no trinômio necessidade, utilidade e adequação – e a impossibilidade jurídica do pedido.

É o que se observa dos seguintes precedentes que colaciono:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS DE 
FRONTEIRA. DEBATE ACERCA DA PROPRIEDADE PÚBLICA DOS IMÓVEIS. 
POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DA AÇÃO: POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. ARTS. 20 E 34 DO DL 3.365/1941. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que se discute a possibilidade de debate sobre o domínio público 
das terras objeto de Ação de Desapropriação, por tratar-se, excepcionalmente, de 
possibilidade jurídica do pedido (alega-se que o bem pertence ao expropriante).

2. Há dissídio entre os entendimentos das Turmas que compõem a Primeira Seção. 
A Primeira Turma admite a discussão no bojo da Ação de Desapropriação. A Segunda 
Turma interpreta os arts. 20 e 34 do DL 3.365/1941 para vedar essa possibilidade.

3. Na década de 50, o Estado do Paraná titularizou as terras de fronteira, ora em 
litígio, a diversos particulares que não eram, necessariamente, os então possuidores. 
Deflagrou-se conflito pela posse e pelo domínio das áreas.

4. A União, com o intuito de pacificar a situação, resolveu desapropriar os imóveis 
na década de 70 e retitulá-los em proveito de determinados possuidores.

5. O egrégio STF, ao analisar a questão do domínio dessas áreas, em demandas 
específicas, entendeu tratar-se de imóveis da União (terras de fronteira). Nessa condição, 
o Estado não poderia transferir o domínio a quem quer que fosse (Súmula 477/STF).

6. O Incra passou a defender a impossibilidade de prosseguimento das 
desapropriações, por falta de condição da ação (interesse, legitimidade e, especialmente, 
possibilidade jurídica).

7. O art. 20 do DL 3.365/1941 impede, em regra, a discussão sobre o domínio nas 
Ações de Desapropriação. De modo coerente, o art. 34, parágrafo único, veda o 
levantamento da indenização no caso de dúvida quanto ao domínio (o que pressupõe o 
depósito pelo expropriante).

8. Ocorre que esses dispositivos legais (arts. 20 e 34 do DL 3.365/1941) 
referem-se à questão dominial entre particulares e são inaplicáveis se a dúvida recair 
sobre a possibilidade de desapropriação, no caso de o imóvel pertencer ao expropriante.

9. A dúvida relativa ao proprietário privado do imóvel (não é o caso dos autos) é 
irrelevante para o andamento da desapropriatória, pois, de qualquer forma, a indenização 
haverá de ser depositada pelo Poder Público.

10. A discussão quanto ao proprietário privado somente é relevante para definir 
quem levantará o depósito, e não para fixar o dever de depositar ou apurar o seu 
quantum . Por essa razão, o art. 20 do DL 3.365/1941 refere-se à contestação da 
desapropriação, que é apresentada, evidentemente, pelo expropriado.

11. O art. 20 do DL 3.365/1941 é dispositivo inscrito em favor do Poder Público, 
que prestigia a celeridade processual e o interesse social. Seria paradoxal interpretá-lo de 
modo a compelir a União a pagar por imóvel que lhe pertence.

12. No caso dos autos, a dúvida refere-se ao domínio da União sobre as terras a 
serem desapropriadas. É evidente que seus imóveis não podem ser objeto de Ação de 
Desapropriação, muito menos quando por ela intentada.

13. O debate sobre a propriedade, nessa hipótese excepcional, prejudica a 
existência da ação expropriatória. Trata-se de óbice ao desenvolvimento válido do 
processo, cujo enfrentamento não pode ser evitado ou adiado pelo Judiciário, sob 
pena de condenar absurdamente a União a pagar por imóvel que lhe pertence, o 
qual foi, a seguir, retitulado em favor dos particulares.
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14. Compreender de modo diverso oneraria de maneira injustificável o Erário e a 
máquina judicial, dando seguimento a centenas de processos sem condições de 
desenvolvimento válido (impossibilidade jurídica do pedido).

15. Em síntese, é possível o debate acerca do domínio público dos imóveis, no 
bojo da Ação de Desapropriação, desde que suscitado pela própria entidade pública a 
quem caberia pagar por eventual indenização.

16. Embargos de Divergência não providos. (EREsp 783.840/PR, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ de 14.09.09 - sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. 
REGULARIZAÇÃO DE QUESTÕES FUNDIÁRIAS. DISCUSSÃO ACERCA DO 
DOMÍNIO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA  OU ULTRA PETITA .

1. Para que a ação de desapropriação possa desenvolver-se validamente, como 
qualquer outra, devem estar presentes as chamadas condições da ação, tais como a 
possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual.

2. A ausência das condições da ação, aliás, por constituir matéria de ordem 
pública, pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelas instâncias ordinárias, não 
se podendo falar, desse modo, em julgamento extra ou ultra petita.

3. A questão relativa ao domínio, por situar-se, na presente hipótese, entre as 
condições da ação, pode ser analisada nos próprios autos da desapropriação, desde 
que a controvérsia acerca do tema se estabeleça entre expropriante e expropriado. 
Com efeito, não se pode retirar a propriedade de quem não a tem, daí a necessidade 
de se analisar a validade dos títulos de propriedade das terras situadas em faixa de 
fronteira, alienadas a terceiros pelo Estado do Paraná.

4. Por outro lado, se a dúvida sobre o domínio estiver situada entre a parte 
expropriada e um terceiro, particular, que também diz ter o domínio do bem expropriado 
e, por esse motivo, pretende entrar na disputa da indenização que vier a ser fixada, deve 
predominar a regra contida no parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41, que 
ressalva aos interessados a ação própria para disputa do preço, o qual deverá ficar em 
depósito.

5. "O afastamento da orientação jurisprudencial dominante torna-se, na hipótese, 
medida imperiosa, sem caracterizar violação à uniformização, porquanto a dúvida 
quanto à legitimidade dos títulos é real e concreta, demonstrável prima facie evidente, 
inclusive com orientações firmadas há décadas pelo Pretório Excelso"  (REsp 
784.167/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 5.5.2008; REsp 752.944/PR, 1ª Turma, 
Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 4.9.2008).

6. "Cabível, no seio da ação de desapropriação em comento, a discussão atinente 
à titularidade das terras ao argumento de que há contornos específicos no caso 
(violência e disputa de terras concedidas a non domino) e, ainda em 'respeito ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa e realização dos princípios da 
instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional' " (REsp 
769.244/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 22.9.2008).

7. Embargos de divergência providos, para negar provimento ao recurso especial 
interposto pelo Estado do Paraná. (EREsp 761.135/PR, Rel. Min. Denise Arruda, 
Primeira Seção, DJ de 16.11.09 - sem destaques no original).  

 

Assim, a simples existência de dúvida relevante quanto às condições do feito 

expropriatório torna possível, em tese, o desfazimento da decisão definitiva de mérito por meio de 
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ação declaratória de nulidade de ato judicial (querela nullitatis ), pois os vícios que se alegam, por 

sua gravidade, se acolhidos, terão força suficiente para nulificar o processo e, por consequência, 

afastar os efeitos preclusivos da coisa julgada.  

A pretensão querela nullitatis  pode ser exercida e proclamada em qualquer tipo de 

processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública é o instrumento processual, 

por natureza, para a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público.  

Na hipótese dos autos, a sentença proferida na ação de desapropriação é potencialmente 

lesiva ao patrimônio federal. A simples alegação de que a área expropriada pertence à União 

gera dúvida razoável quanto às condições da ação, especificamente o interesse processual e a 

possibilidade jurídica do pedido. Provado o domínio federal, desaparecerá a possibilidade do 

pedido e a utilidade do processo, já que não se desapropria o que é próprio.

A ação civil pública surge, assim, como instrumento processual adequado à declaração 

de nulidade da sentença, por falta de constituição válida e regular da relação processual.

A natureza de uma ação independe de nomenclatura. Não é o título que se atribui à 

demanda que baliza a sua condição. Apenas os fundamentos que a embasam e os pedidos 

formulados pelo autor é que importam para definir-se a sua natureza específica.

A demanda de que ora se cuida, embora formulada com a roupagem de ação civil 

pública, revela pretensão querela nullitatis , vale dizer, objetiva a declaração de nulidade da relação 

processual, supostamente transitada em julgado, por inexistência da própria base fática que 

justificaria a ação desapropriatória, já que a terra desapropriada, segundo alega o autor, já pertencia 

ao Poder Público Federal.

Onde quer que haja direito violado deve existir, também, um meio judicial de debelar a 

ofensa. Portanto, é a ação civil pública o instrumento adequado para pleitear-se a declaração de 

nulidade de processo judicial que, embora com a aparência formal de coisa julgada, sofre de 

suposta nulidade absoluta insanável, causadora de prejuízos patrimoniais à União.

C) O conteúdo da ação de desapropriação e a ausência de trânsito em julgado 

quanto às questões relativas ao domínio das terras desapropriadas

Há outro fato que demonstra o cabimento da ação civil pública: a ação de 

desapropriação não transitou em julgado quanto à questão do domínio das terras expropriadas – até 

porque jamais foi discutida nos autos do processo –, mas tão somente quanto ao valor da 

indenização paga.

A Primeira Seção, ao examinar ações de desapropriação movidas pelo INCRA para a 

regularização de terras situadas à Oeste do Paraná na faixa de fronteira, assentou que é possível a 

discussão sobre o domínio das terras desapropriadas nos próprios autos da desapropriação.

Eis o que restou julgado nos EREsp 753.188/PR, verbis :

(...) é viável debater sobre o domínio em ação expropriatória movida pelo INCRA 
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contra particulares que receberam do Estado do Paraná títulos de propriedade de terras 
devolutas da UNIÃO situadas em faixa de fronteira. Impedir o INCRA de discutir a 
regularidade do título dominial em desapropriações de terras localizadas na faixa de 
fronteira implica impor à União a obrigação de indenizar área de sua propriedade para, só 
depois e em ação distinta, discutir a nulidade do título translativo da propriedade. O que, 
segundo os modernos princípios processuais, mostra-se desarrazoado (EREsp 
753.188/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 1ª Seção, DJ de 16.11.09).

A possibilidade de o INCRA discutir o domínio das terras na própria ação 

expropriatória limita-se, é claro, àquelas situações em que o fato – propriedade da terra pertencente 

à União – já era sabido quando do ajuizamento da lide ou tornou-se conhecido no curso dela. 

Logicamente, se a autarquia expropriante somente tomou ciência do fato após o término do 

processo, nada a impede de postular a desconstituição do julgado por meio de ação declaratória, não 

sujeita a prazo prescricional, já que a força preclusiva material da coisa julgada não tem aptidão 

para abarcar situações, ou questões jurídicas, por ela não abrangidas. 

No caso, a ação de desapropriação não tratou, em momento algum, da dominialidade 

das terras. Pelo contrário, partindo do pressuposto de que as terras efetivamente pertenciam aos 

expropriados, cuidou apenas de fixar o montante devido a título de "justa indenização", nada mais.

Não houve, portanto, trânsito em julgado da questão tratada na presente ação civil 

pública. Apenas os efeitos desta, se julgados procedentes os pedidos, poderão, por via indireta, 

afetar o comando indenizatório contido na sentença da ação expropriatória já transitada em julgado.

Essa questão – da ausência de trânsito em julgado – foi muito bem examinada na 

sentença, que reproduzo:

Nego albergue também à defesa processual consubstanciada na alegada 
impossibilidade  jurídica do pedido ante a coisa julgada material vertida no processo de 
desapropriação, ora ainda em execução, ou na impropriedade da via judicial manuseada 
pelos Autores. Há que se registrar que tanto o decreto expropriatório quanto a ação de 
desapropriação ajuizada partiram de pressuposto errôneo e irregular, qual seja de que o 
imóvel denominado "Gleba Formosa"  fosse de domínio particular. Ora, caracterizado 
que tratava-se de domínio da União Federal, evidente que esta e o INCRA podem e 
devem manusear os instrumentos legais necessários para reaver aquilo que foi 
indevidamente despendido pelo Poder Público para pagar a quem não era proprietário do 
imóvel desapropriado.

A coisa julgada da sentença exarada no processo de desapropriação refere-se 
apenas aos valores da indenização, não podendo servir de albergue para situações 
desconhecidas á época da propositura da ação  ou para impor pagamentos indevidos ao 
erário público, favorecendo o enriquecimento ilícito daqueles que não eram os senhores 
dominiais do imóvel rural objeto da controvérsia.

O Poder Público Federal não pode ser compelido a pagar quase trinta milhões de 
reais por terra que já lhe pertencia, principalmente porque essa situação não foi debatida 
nos autos da desapropriação. Portanto, a coisa julgada material não pode ser invocada 
para impedir a discussão jurídica quanto à dominialidade do bem quando esta não foi 
ventilada no processo de desapropriação.. Esta controvérsia não foi resolvida pela 
sentença exequenda, que estabeleceu seus limites apenas quanto aos aspectos 
indenizatórios, não sendo questionados até então os títulos dos Requeridos. Destarte, 
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encontra-se livre o caminho para que a União Federal e o INCRA possam questionar 
judicialmente os títulos concedidos e/ou alienados pelo Estado do Mato Grosso, a 
titularidade e o pagamento da indenização arbitrada no feito expropriatório. Não há 
impedimentos jurídicos ao pedido vertido na inicial e nem à modalidade de ação 
manuseada pelos Requerentes para nulificar a matrícula e o registro respectivo do 
imóvel. Aliás, o art. 1º, § 1º, I e III, da Lei 9.871/99 recomenda que seja intentada ação 
para se reconhecer a nulidade do título dominial e o cancelamento do seu registro (fls. 
1536-1537).

Alguns acórdãos da Primeira Seção desta Corte fixaram a tese de que a questão sobre o 

domínio não tratada na ação de desapropriação afasta a alegação de coisa julgada, o que permitirá a 

parte interessada discuti-la por meio de ação própria, como ocorre no caso concreto.

Como referência, cito os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE DESAPROPRIAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PARQUE NACIONAL 
DO IGUAÇU. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO TRANSITADA EM 
JULGADO. DETERMINAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INCRA. RETITULAÇÃO DOS EXPROPRIADOS 
EM OUTRO IMÓVEL. DOMÍNIO DA ÁREA EXPROPRIADA RECONHECIDO POR 
DECISÃO DO STF COMO SENDO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA 
JULGADA EM SE TRATANDO DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. OFENSA AO 
ART. 467 DO CPC QUE SE RECONHECE. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS DITOS VULNERADOS. 
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. 
NÃO-CONHECIMENTO. SÚMULA 284/STF.

1. Tratam os autos de agravo de instrumento interposto pelo Incra insurgindo-se 
contra pedido de levantamento de indenização formulado pelos expropriados, referente à 
terra nua, fundado em sentença homologatória de acordo com o que transitou em 
julgado. O TRF/4ª Região negou provimento ao agravo sob o fundamento de que acolher 
a pretensão do Incra redundaria em ofensa à coisa julgada, pois a sentença 
homologatória do acordo celebrado pelas partes, prolatada em novembro de 1999, 
transitou em julgado. Além disso, a retitulação não impede o pagamento de indenização. 
Recurso especial do Incra fundamentado na alínea "a" indicando violação dos arts. 467 e 
468 do CPC; 6º, § 2º, da LC 76/93; 964 do CC/1916 e 884 do CC/2002. 

.....................................................................................................................................
5. A jurisprudência desta Corte já se manifestou em situações similares, no sentido 

de que não faz coisa julgada a questão referente ao domínio em sede de ação 
expropriatória. Precedentes: REsp 621.403/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 02.05.2005; 
AgRg no REsp 512.481/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 06.12.2004.

6. Por expressa disposição legal (art. 34, parágrafo único, do DL 3.365/41), não se 
discute domínio em sede de ação de desapropriação. Como conseqüência, não pode 
transitar em julgado aquilo que não foi objeto da decisão. Ofensa ao art. 467 do CPC que 
se reconhece.

7. O art. 6º, § 1º, da LC 76/93 não autoriza o levantamento de indenização 
decorrente de expropriação em caso de dúvida sobre o domínio do bem. Recurso provido 
para obstar o pagamento do preço.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para, 
reformando o acórdão de segundo grau, dar provimento ao agravo de instrumento do 
Incra e suspender o levantamento da indenização até que haja solução quanto à questão 
dominial. (REsp 903.339/PR, Rel. Min.  José Delgado, Primeira Turma, DJ de 30.08.07)
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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMORA DA CITAÇÃO POR 
MOTIVO INERENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECADÊNCIA AFASTADA 
(SÚMULA 106/STJ). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI OU DE VIOLAÇÃO À 
COISA JULGADA, PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. 

1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por 
motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 
prescrição ou decadência" (Súmula 106/STJ).

2. A questão a respeito da legitimidade ou não do domínio não foi, nem 
poderia ter sido, objeto de juízo no âmbito da ação de desapropriação, julgada no 
acórdão rescindendo. O tema relativo à legitimidade dos títulos de propriedade foi 
suscitada apenas indiretamente,  como fundamento para se decidir a respeito da 
possibilidade ou não do levantamento do depósito do preço. Sobre tal matéria, 
portanto, não há coisa julgada, a qual  atinge apenas a parte dispositiva da decisão 
e não a motivação,  conforme preceitua o art. 469, I, do CPC. 

3.  Não há censura a se impor ao acórdão rescindendo, que, por não considerar 
presente, nos autos, dúvida fundada sobre o domínio, autorizou o imediato pagamento da 
indenização aos que figuravam no processo como expropriados, até porque tal 
autorização não é atestado de domínio incontestável. Não há, portanto, impedimento para 
que, em ação própria, se discuta o domínio, e, se for o caso, se busque a repetição de 
indébito.  

4.  Ação rescisória improcedente. (AR 2.074/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, 
Primeira Seção, DJ de 29.06.09 - sem destaque no original) 

A inexistência de coisa julgada material quanto à discussão sobre o domínio das terras 

desapropriadas afasta o fundamento de que se valeu o acórdão recorrido para extinguir o processo 

sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Com efeito, a ação civil pública é o 

instrumento processual adequado para se obter a declaração de nulidade de ato, ainda que judicial, 

lesivo ao patrimônio público, sobretudo quando consagra indenização milionária a ser suportada 

por quem supostamente já era titular do domínio da área desapropriada. 

D) A ausência de coisa julgada quando a sentença ofende abertamente o princípio 

constitucional da "justa indenização" - A Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional

Outro ponto relevante para o deslinde da questão posta a julgamento diz respeito à 

denominada "Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional". O então Ministro José Delgado, ao 

examinar a problemática das vultosas indenizações pagas pela criação de áreas de proteção 

ambiental, asseverou o seguinte:

A supremacia do princípio da moralidade exige que o Estado, por qualquer um dos 
seus três Poderes, atue de modo subordinado às suas regras e seja condutor dos valores a 
serem cumpridos pela organização social.

No particular, a decisão judicial, expressão maior da atuação do Poder Judiciário, 
deve expressar compatibilidade com a realidade das coisas e dos fatos naturais, 
harmonizando-se com os ditames constitucionais e ser escrava obediente da moralidade e 
da legalidade.

Nenhuma prerrogativa excepcional pode ser outorgada à sentença judicial que 

Documento: 939254 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 23/04/2010 Página  3 5 de 49



 

 

Superior Tribunal de Justiça

provoque choque com o sistema constitucional adotado pela Nação e que vá além dos 
comandos emitidos pelos princípios acima mencionados.

O decisum  judicial não pode ter carga de vontade da pessoa que o emitiu. Ele deve 
representar a finalidade determinada pela lei, por ser essa configuração uma exigência da 
opção pelo regime democrático que fez a Nação.

O Estado, em sua dimensão ética, não protege a sentença judicial, mesmo 
transitada em julgado, que bate de frente com os princípios da moralidade e da 
legalidade, que espelhe única e exclusivamente vontade pessoal do julgador e que vá de 
encontro à realidade dos fatos.

.....................................................................................................................................
O avanço das relações econômicas, a intensa litigiosidade do cidadão com o 

Estado e com o seu semelhante, o crescimento da corrupção, a instabilidade das 
instituições e a necessidade de se fazer cumprir o império de um Estado de Direito 
centrado no cumprimento da Constituição que o rege e das leis com ela compatíveis, a 
necessidade de um atuar ético por todas as instituições políticas, jurídicas, financeiras e 
sociais, tudo isso submetido ao controle do Poder Judiciário, quando convocado para 
solucionar conflitos daí decorrentes, são fatores que têm feito surgir uma grande 
preocupação, na atualidade, com o fenômeno produzido por sentenças injustas, por 
decisões que violam o círculo da moralidade e os limites da legalidade, que afrontam 
princípios da Carta Magna e que teimam em desconhecer o estado natural das coisas e 
das relações entre os homens.

A sublimação dada pela doutrina à coisa julgada, em face dos fenômenos instáveis 
supracitados, não pode espelhar a força absoluta que lhe tem sido dada, sob o único 
argumento que há de se fazer valer o império da segurança jurídica.

Há de se ter como certo que a segurança jurídica deve ser imposta. Contudo, essa 
segurança jurídica cede quando princípios de maior hierarquia postos no 
ordenamento jurídico são violados pela sentença, por, acima de todo esse aparato 
de estabilidade jurídica, ser necessário prevalecer o sentimento do justo e da 
confiabilidade nas instituições.

A sentença não pode expressar comando acima das regras postas na Constituição 
nem violentar os caminhos da natureza, por exemplo, determinando que alguém seja 
filho de outrem, quando a ciência demonstra que não o é. Será que a sentença, mesmo 
transitada em julgado, tem valor maior que a regra científica? É dado ao juiz esse 'poder' 
absoluto de contrariar a própria ciência? A resposta, com certeza, é de cunho negativo.

A sentença transitada em julgado, em época alguma, pode, por exemplo, ser 
considerada definitiva e produtora de efeitos concretos, quando determinar, com base 
exclusivamente em provas testemunhais e documentais, que alguém é filho de 
determinada pessoa e, posteriormente, exame de DNA comprove o contrário.

Não é demais lembrar que os fatos originariamente examinados pela sentença 
nunca transitam em julgado (art. 469, II, do CPC). Podem, conseqüentemente, ser 
revistos em qualquer época e produzirem novas situações jurídicas, em situações 
excepcionais.

A sentença não pode modificar laços familiares que foram fixados pela natureza.
(...)
Essas teorias sobre a coisa julgada devem ser confrontadas, na época 

contemporânea, se a coisa julgada ultrapassar os limites da moralidade, o círculo 
da legalidade, transformar fatos não verdadeiros em reais e violar princípios 
constitucionais, com as características do pleno Estado de Direito que convive impelido 
pelas linhas do regime democrático e que há de aprimorar as garantias e os anseios da 
cidadania. (Pontos Polêmicos das Ações de Indenização de Áreas Naturais Protegidas  - 
Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios Constitucionais , publicado na Revista de 
Processo, ano 26, v. 103, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, págs. 9-36 - 
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sem destaques no original).

Na sequência, teceu as seguintes afirmações:

a) A grave injustiça não deve prevalecer em época nenhuma, mesmo protegida 
pelo manto da coisa julgada, em um regime democrático, porque ela afronta a soberania 
da proteção da cidadania.

b) A coisa julgada é uma entidade definida e regrada pelo direito formal, via 
instrumental, que não pode se sobrepor aos princípios da legalidade, da moralidade, da 
realidade dos fatos, das condições impostas pela natureza ao homem e às regras postas 
na Constituição.

c) A sentença, ato do juiz, não obstante atuar como lei entre as partes, não pode ter 
mais força do que as regras constitucionais.

d) A segurança jurídica imposta pela coisa julgada há de imperar quando o ato que 
a gerou, a expressão sentencial, não esteja contaminada por desvios graves que afrontem 
o ideal de justiça.

e) A segurança jurídica da coisa julgada impõe certeza. Esta não se apresenta 
devidamente caracterizada no mundo jurídico quando não ostentar, na mensagem 
sentencial, a qualidade do que é certo, o conhecimento verdadeiro das coisas, uma 
convicção sem qualquer dúvida. A certeza imposta pela segurança jurídica é a que gera 
estabilidade. Não a que enfrenta a realidade dos fatos. A certeza é uma forma de 
convicção sobre determinada situação que se pretende objetiva, real e suficientemente 
subjetiva. Ela demonstra evidência absoluta e universal, gerando verdade.

f) Há de prevalecer o manto sagrado da coisa julgada quando esta for determinada 
em decorrência de caminhos percorridos com absoluta normalidade na aplicação do 
direito material e do direito formal.

g) A injustiça, a imoralidade, o ataque à Constituição, a transformação da 
realidade das coisas quando presentes na sentença viciam a vontade jurisdicional de 
modo absoluto, pelo que, em época alguma, ela transita em julgado.

h) Os valores absolutos de legalidade, moralidade e justiça estão acima do valor 
segurança jurídica. Aqueles são pilares, entre outros, que sustentam o regime 
democrático, de natureza constitucional, enquanto esse é valor infraconstitucional 
oriundo de regramento processual (idem, ibidem ).

Nesse estudo, o então Ministro José Delgado cita dois exemplos de "sentenças injustas, 

ofensivas aos princípios da legalidade e da moralidade e atentatórias à Constituição". São eles:

(a) a sentença que declara existente um fato que não está adequado à realidade; e 

(b) a sentença que não atende ao princípio da justa indenização fixada em ação de 

desapropriação.

No caso dos autos, a sentença da ação expropriatória partiu de premissas fáticas 

inexistentes, quais sejam, a de que a terra pertencia aos expropriados e a de que havia interesse da 

União, representada pelo INCRA, na desapropriação da área.

Por outro lado, a sentença, ainda que de modo inconsciente e involuntário, não atentou 

para o princípio da "justa indenização" ao condenar a União a pagar por terras que já lhe 

pertenciam.
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Portanto, os dois exemplos de "sentenças injustas" acomodam-se, perfeitamente, na 

hipótese em exame.

O professor Cândido Rangel Dinamarco, ao tratar da fixação do valor indenizatório nas 

ações de desapropriação à luz dos princípios da justa indenização e da moralidade administrativa, 

sustenta a tese de que a coisa julgada não prevalece quando contraria esses princípios, verbis :

Aparentemente, a garantia da justa e prévia indenização poderia parecer destinada 
com exclusividade ao resguardo do direito de propriedade e, portanto, configurar-se 
apenas como uma proteção endereçada aos particulares em face do Estado, sem ter 
também este como destinatário. Essa insinuação vem não só da topologia da garantia, 
situada no capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivos, mas também de sua 
própria redação. Os precedentes jurisprudenciais que se formaram a esse respeito, 
todavia, apóiam-se, ainda que não tão explicitamente, em uma visão bipolar da garantia 
expressa pelo inc. XXIV do art. 5º constitucional. Nessa perspectiva, o preço justo figura 
como uma garantia com que ao mesmo tempo a Constituição Federal quer proteger a 
efetividade do direito de propriedade e também resguardar o Estado contra excessos 
indenizatórios. Nem haveria como entender de modo diferente o emprego do adjetivo 
justo, dado que a própria justiça é em si mesma um conceito bilateral, não se concebendo 
que algo seja 'justo' para um sujeito sem sê-lo para outro. Não se faz 'justiça' à custa de 
uma injustiça." (Coisa Julgada Inconstitucional  — Coordenador Carlos Valder do 
Nascimento - 2ª edição, Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, págs. 63-65).

O autor defende que o princípio da "justa indenização" serve de garantia não apenas ao 

particular – que somente será desapossado de seus bens mediante prévia e justa indenização, capaz 

de recompor adequadamente o acervo patrimonial expropriado –, mas também ao próprio Estado, 

que poderá invocá-lo sempre que necessário para evitar indenizações excessivas e descompassadas 

com a realidade.

Esta Corte, em diversas oportunidades, assentou que não há coisa julgada quando a 

sentença contraria abertamente o princípio constitucional da "justa indenização" ou decide em 

evidente descompasso com dados fáticos da causa ("Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional"), 

como se observa do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM 
JULGADO. FASE EXECUTÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
ACOLHIMENTO. ERRO DA SENTENÇA QUANDO DA DETERMINAÇÃO DO 
MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS 
DA MORALIDADE E DA JUSTA INDENIZAÇÃO.

1. Desmerece êxito recurso especial desafiado contra acórdão que repeliu alegativa 
de ofensa à coisa julgada, apoiando decisão monocrática acolhedora de exceção de 
pré-executividade proposta com o fito de corrigir erro cometido pela sentença quanto à 
determinação do marco inicial da correção monetária a incidir sobre o valor devido.

2. Não obstante, em decisão anterior já transitada em julgado, se haja definido o 
termo inicial da correção monetária, não se pode acolher a invocação de supremacia da 
coisa julgada principalmente tendo-se em vista o evidente erro cometido pela sentença 
que determina que a correção seja computada desde a instalação das redes em 1972, 
havendo o laudo pericial sido elaborado com base em valores de agosto de 1980.
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3. O bis in idem perpetrado pela aplicação retroativa da correção monetária 
aumentou em seis vezes o valor devido, o que não se compadece com o conceito da justa 
indenização preconizada no texto constitucional, impondo-se inelutável a sua retificação 
sob pena de enriquecimento ilícito do expropriado pois se é  certo que os expropriados 
devem receber o pagamento justo, é certo, também, que este deve se pautar segundo os 
padrões da normalidade e da moralidade. Não se deve esquecer que a correção monetária 
visa a atualização da moeda e apenas isso. Não se pretende por meio dela a penalização 
do devedor.

4. Não deve se permitir, em detrimento do erário público, a chancela de incidência 
de correção monetária dobrada em desacordo com a moral e com o direito. Repito, 
ambas as partes merecem ampla proteção, o que se afigura palpável no resguardo do 
princípio da justa indenização. Abriga-se, nesse atuar, maior proximidade com a garantia 
constitucional da justa indenização, seja pela proteção ao direito de propriedade, seja 
pela preservação do patrimônio público.

5. Inocorrência de violação aos preceitos legais concernentes ao instituto da res 
judicata . Conceituação dos seus efeitos em face dos princípios da moralidade pública e 
da segurança jurídica.

6. Recurso especial desprovido. (REsp 554.402/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª 
Turma, DJ de 1º.02.05) 

No julgamento desse processo, o eminente Ministro Teori Zavascki, em voto vista, 

sustentou com propriedade:

O princípio da intangibilidade da coisa julgada, como princípio que é, não é 
absoluto e não se aplica de forma desvinculada dos demais princípios constitucionais, 
tais como o da justa indenização. Em nome desses princípios é razoável, no caso 
concreto, a correção do grave erro constante da sentença exeqüenda, sob pena de se 
chancelar um injustificável desfalque nos cofres públicos, decorrente da dupla incidência 
da correção monetária sobre um mesmo período de oito anos, acarretando a 
multiplicação da indenização em mais de sete vezes (de cerca de R$ 2.000.000,00 para 
cerca de R$ 15.000.000,00, em moeda de julho de 2002). Admitir tão expressivo excesso 
seria ferir, além de padrões razoáveis ou justificáveis, o princípio constitucional da justa 
indenização. Assim, ainda que se admitisse presente a coisa julgada (e não o simples 
erro, como parece ter ocorrido) tudo recomenda, nesse caso, relativizar o seu alcance, em 
nome de outro princípio constitucional de igual hierarquia.

Há ainda outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO 
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO E 
RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. ERRO MATERIAL DE 
MULTIPLICAÇÃO EXISTENTE. RETIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO . 
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.

1. O Erro material não tem o condão de tornar imutável a parte do decisum  onde se 
localiza contradição passível de correção do resultado do julgado.

2. É assente que a coisa julgada é qualidade consubstanciada na imutabilidade do 
acertamento ou da declaração contida na sentença,  no que pertine à definição do direito 
controvertido.

3. Consectariamente, erros materiais ou a superestimação intencional do valor da 
"justa indenização" escapam do manto da coisa julgada, como cediço na jurisprudência 
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do próprio STJ que admite, sem infringência da imutabilidade da decisão, a atualização 
do quantum debeatur no processo satisfativo.

4. Na hipótese, constatou-se a existência de erro material no julgado, porquanto o 
laudo pericial homologado pelo juízo avaliou a área por preço do hectare e multiplicou 
pela área de 6.685,245 hectares, quando a área desapropriada, em verdade, era de 
4.840,011 hectares, conforme constatado pelo levantamento topográfico da área, não 
contestado pelas partes, sem prejuízo de a decisão originária ter assentado que "não me 
parece razoável denegar o pleito formulado pela autarquia em atendimento ao princípio 
da justa indenização, ante a incomensurável valorização do preço do hectare na área 
onde se situa o imóvel expropriado, que resulta em simplesmente 158%, ainda que se 
considera o espaço temporal de dez anos entre a data da avaliação e aquelas utilizadas 
como referência pelo INCRA, nas planilhas de fls. 342/349".

5. Deveras, o E. STF tem assentado que "não ofende a coisa julgada da decisão 
que, na execução, determina nova avaliação para atualizar o valor do imóvel, constante 
de laudo antigo, tendo em vista atender a garantia constitucional da justa indenização"  
(STF, RE. 93412/SC, Rel. Min. Clovis Ramalhete, DJ. 04.06.1982), princípio que se 
estende às hipóteses de superestimativa calcada em erro material.

6. Precedentes do STJ: REsp 283.321/SP, DJU 19/02/2001; REsp 37.085-0/SP, 
DJU 20/06/94.

7. Recurso especial provido. (REsp 765.566/RN, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 
de 31.05.07)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DÚVIDAS SOBRE A 
TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL INDENIZADO EM AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. 
PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA.

1. Hipótese em que foi determinada a suspensão do levantamento da última parcela 
do precatório (art. 33 do ADCT), para a realização de uma nova perícia na execução de 
sentença proferida em ação de desapropriação indireta já transitada em julgado, com 
vistas à apuração de divergências quanto à localização da área indiretamente 
expropriada, à possível existência de nove superposições de áreas de terceiros naquela, 
algumas delas objeto de outras ações de desapropriação, e à existência de terras 
devolutas dentro da área em questão.

2. Segundo a teoria da relativização da coisa julgada, haverá situações em que a 
própria sentença, por conter vícios insanáveis, será considerada inexistente 
juridicamente. Se a sentença sequer existe no mundo jurídico, não poderá ser 
reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca transitará em julgado.

3. "A coisa julgada, enquanto fenômeno decorrente de princípio ligado ao Estado 
Democrático de Direito, convive com outros princípios fundamentais igualmente 
pertinentes. Ademais, como todos os atos oriundos do Estado, também a coisa julgada se 
formará se presentes pressupostos legalmente estabelecidos. Ausentes estes, de duas, 
uma: (a) ou a decisão não ficará acobertada pela coisa julgada, ou (b) embora suscetível 
de ser atingida pela coisa julgada, a decisão poderá, ainda assim, ser revista pelo próprio 
Estado, desde que presentes motivos preestabelecidos na norma jurídica, adequadamente 
interpretada." (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim e MEDINA, José Miguel Garcia. 'O 
Dogma da Coisa Julgada: Hipóteses de Relativização', São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, pág. 25)

4. "A escolha dos caminhos adequados à infringência da coisa julgada em cada 
caso concreto é um problema bem menor e de solução não muito difícil, a partir de 
quando se aceite a tese da relativização dessa autoridade - esse, sim, o problema central, 
polêmico e de extraordinária magnitude sistemática, como procurei demonstrar. Tomo a 
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liberdade de tomar à lição de Pontes de Miranda e do leque de possibilidades que sugere, 
como: a) a propositura de nova demanda igual à primeira, desconsiderada a coisa 
julgada; b) a resistência à execução, por meio de embargos a ela ou mediante alegações 
incidentes ao próprio processo executivo; e c) a alegação incidenter tantum em algum 
outro processo, inclusive em peças defensivas." (DINAMARCO, Cândido Rangel. 'Coisa 
Julgada Inconstitucional' — Coordenador Carlos Valder do Nascimento - 2ª edição, Rio 
de Janeiro: América Jurídica, 2002, págs. 63-65)

5. Verifica-se, portanto, que a desconstituição da coisa julgada pode ser perseguida 
até mesmo por intermédio de alegações incidentes ao próprio processo executivo, tal 
como ocorreu na hipótese dos autos.

6. Não se está afirmando aqui que não tenha havido coisa julgada em relação à 
titularidade do imóvel e ao valor da indenização fixada no processo de conhecimento, 
mas que determinadas decisões judiciais, por conter vícios insanáveis, nunca transitam 
em julgado. Caberá à perícia técnica, cuja realização foi determinada pelas instâncias 
ordinárias, demonstrar se tais vícios estão ou não presentes no caso dos autos.

7. Recurso especial desprovido. (REsp 622.405/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª 
Turma, DJ de 20.09.07)

  

O próprio Supremo Tribunal Federal já admitiu, em sincronia ao princípio da "justa 

indenização", que se proceda à nova avaliação do imóvel, não obstante o trânsito em julgado da 

sentença que fixou o valor a ser indenizado na ação de desapropriação, quando for exorbitante ou 

superestimada a indenização. É o que se observa, por exemplo, do RE 93.412/SC, Rel. Min. Clovis 

Ramalhete, DJ de 04.06.82.

Se a orientação sedimentada nesta Corte é de afastar a "coisa julgada" quando a 

sentença fixa indenização em desconformidade com a base fática dos autos ou quando há 

desrespeito explícito ao princípio constitucional da "justa indenização", com muito mais razão deve 

ser possibilitada a revisão de sentença, quando condenação milionária é imposta à União pela 

expropriação de terras já pertencentes ao seu domínio indisponível, como parece ser o caso dos 

autos.

E) Jurisprudência

Há precedente da Segunda Turma, em tudo aplicável neste particular, segundo o qual a 

ação civil pública é o instrumento processual adequado para obter-se provimento judicial 

declaratório de nulidade de sentença transitada em julgado por ausência de citação de litisconsorte 

passivo necessário. Eis a ementa então confeccionada: 

 

PROCESSO CIVIL – COISA JULGADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 
ADEQUABILIDADE – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Os defeitos processuais das decisões judiciais são corrigidos por via da ação 
rescisória, mas os defeitos da base fática que retiram da sentença a sua sedimentação, 
tornando-a nula de pleno direito ou inexistente, podem ser corrigidos, como os demais 
atos jurídicos, pela relatividade da coisa julgada nula ou inexistente.

2. Se a sentença transitada em julgado, sofre ataque em sua base fática por parte do 
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Estado, que se sente prejudicado com a coisa julgada, pode o Ministério Público, em 
favor do interesse público, buscar afastar os efeitos da coisa julgada.

3. O ataque à coisa julgada nula fez-se incidenter tantun , por via de execução ou 
por ação de nulidade. Mas só as partes no processo é que têm legitimidade para fazê-lo.

4. A ação civil pública, como ação política e instrumento maior da cidadania, 
substitui com vantagem a ação de nulidade, podendo ser intentada pelo Ministério 
Público.

5. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp 445.664/AC, Rel. p/ acórdão Min. 
Eliana Calmon, 2ª Turma, DJ de 07.03.05)

Na oportunidade, a ilustre Ministra Eliana asseverou o seguinte:

Sr. Ministro-Relator, Srs. Ministros, recebi os memoriais por parte do Ministério 
Público e examinei-os quanto à ação civil pública e à relatividade da coisa julgada. 
Quero fazer uma inversão nas colocações. A primeira delas é com relação à legitimidade, 
que me parece fundamental até mais do que a adequabilidade. 

Inicio este exame dizendo que aquilo que até há alguns anos era sagrado para o 
Poder Judiciário, ou seja, o máximo da segurança jurídica - a sentença transitada em 
julgado-, modernamente está sendo questionado. 

Hoje, todo o empenho da justiça é em torno da justiça igualitária, da justiça 
corretiva, da justiça sinalagmática, da justiça das decisões. E, a partir daí, é que se 
começou a repensar a segurança jurídica em torno de um dogma, mesmo quando as 
evidências mostravam que uma sentença era insegura pela base fática defeituosa que 
ensejava. Daí por que a possibilidade de se chegar a uma sentença transitada em julgado, 
sem ser pela ação rescisória, quando ela é nula, inexistente ou tem um defeito maior seja 
pela rescindibilidade, seja pela nulidade ou inexistência, em que se diz que seria 
dispensável a ação rescisória, porque a sentença é nula de pleno direito ou inexistente, 
como Vossa Excelência, inclusive, passa a reconhecer.

 Ora, diante dessa relatividade da coisa julgada, o que dizem os autores - e estes 
são majoritários - que a aceitam? A partir do grande Pontes de Miranda, que já àquela 
época se referia à relatividade da coisa julgada, passando por Jorge Miranda, pelo 
Direito americano - que é outro sistema, mas que em todos os países da Common Law  é 
muito mais fácil -, por Humberto Theodoro Júnior, Hugo Masili, Cândido Dinamarco, 
Eduardo Couture, enfim, a grande maioria da doutrina hoje aceita a relatividade da coisa 
julgada nas sentenças nulas ou inexistentes. 

 O que mais nos ensina a doutrina? Que existem três formas de se chegar até a essa 
sentença transitada em julgado: a propositura de uma nova demanda, resistência na 
execução ou por meio de uma alegação incidenter tantum  em outro processo, inclusive 
em peças defensivas. São as três formas. O autor poderia ter uma dessas formas, adotar 
um desses três caminhos.

  Mas o que está acontecendo na hipótese dos autos? A parte que foi prejudicada 
pela sentença transitada em julgado está hoje em liquidação e todos os débitos, todas as 
dívidas, todos os prejuízos serão marcados pelo Estado, porque se trata de uma 
sociedade de economia mista, com participação majoritária do Estado do Acre. Dentro 
dessa perspectiva, há um interesse público por esse alegado prejuízo que poderá ser 
debitado ao Estado do Acre. E aí entra, sim, o Ministério Público porque a este é dada a 
defesa do patrimônio público. E qual a forma que teria o Ministério Público de chegar 
até a coisa julgada? Em incidenter tantum ? Não. Em incidente à execução? Não, porque 
não foi parte. Por uma outra ação, uma ação idêntica, igual, que seria uma ação de 
nulidade. Mas qual é o instrumento maior do Ministério Público para requerer a nulidade 
de um ato jurídico, de um negócio jurídico que foi firmado em detrimento do interesse 
público, do interesse do Estado do Acre? A ação civil pública, que é o instrumento maior 
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de cidadania dado ao Ministério Público para se chegar - porque é um processo de 
conhecimento - com maior facilidade. É o instrumento de que dispõe para ter o mesmo 
efeito que teria uma ação de nulidade se fosse uma das partes compondo o negócio 
jurídico.

 Dessa forma, entendo que o Ministério Público está legitimado, porque há, em 
alegação, um prejuízo que será suportado pelo Estado do Acre e há perfeita 
adequabilidade, naturalmente, em relação à utilização da ação civil pública. A ação civil 
pública é uma ação poderosa por ser uma ação de conhecimento; entendo, por isso, que 
tem o condão de substituir, sim, a ação de nulidade quando no pólo ativo está o 
Ministério Público.

 Peço venia  a Vossa Excelência para, dentro dessa perspectiva, conhecer do recurso 
especial e dar-lhe provimento, entendendo que, ao reconhecer o Tribunal a 
adequabilidade da medida eleita e a legitimidade do Ministério Público, deverá a Justiça 
acreana, a partir da Justiça de Primeiro Grau - para não haver supressão de nenhum dos 
graus de jurisdição - examinar o mérito da demanda.

Embora o caso não trate especificamente da ausência de citação, não há motivo 

relevante que impeça a aplicação do precedente, pois a ação expropriatória, ao que parece, padece 

de vícios insanáveis relativos às condições da ação – interesse processual e possibilidade jurídica do 

pedido – , o que gera nulidade absoluta, tal qual a que se reconheceu naquele julgado.

A Primeira Turma também tem precedente em tudo aplicável à espécie. Cuido do 

Recurso Especial 710.599/RS, que recebeu a seguinte ementa:  

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
ANÁLISE DAS QUESTÕES RELATIVAS À TITULARIDADE DO IMÓVEL. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL 
INDENIZADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM SENTENÇA 
TRANSITADA EM JULGADO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUERELA NULLITATIS . CONDIÇÕES DA AÇÃO. 
INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO.

1. A ausência de prequestionamento da matéria deduzida no recurso especial, a 
despeito da oposição de embargos declaratórios, atrai o óbice da Súmula 211/STJ.

2. Não viola o art. 535 do CPC, nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, 
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo 
vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 
controvérsia.

3. Ainda que por fundamentos diversos, o aresto atacado abordou todas as 
questões necessárias à integral solução da lide, concluindo, no entanto, pela presença das 
condições da ação, em especial do interesse de agir.

4. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com repetição de 
indébito, em que a Fazenda do Estado de São Paulo, invocando o instituto da querela 
nullitatis , requer seja declarada a nulidade de decisão proferida em ação de indenização 
por desapropriação indireta, já transitada em julgado, escorando a sua pretensão no 
argumento de que a área indenizada já lhe pertencia, de modo que a sentença não poderia 
criar direitos reais inexistentes para os autores daquela ação.

5. Segundo a teoria da relativização da coisa julgada, haverá situações em que a 
própria sentença, por conter vícios insanáveis, será considerada inexistente 
juridicamente. Se a sentença sequer existe no mundo jurídico, não poderá ser 
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reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca transitará em julgado. A nulidade da 
sentença, em tais hipóteses, deve ser buscada por intermédio da actio nullitatis .

6. O interesse processual, ou interesse de agir, como preferem alguns, nas palavras 
de Alexandre Freitas Câmara ("Lições de Direito Processual Civil", vol. I, 12ª ed., Rio de 
Janeiro: Editora Lumem Juris, 2005, págs. 128-129) "é verificado pela presença de dois 
elementos, que fazem com que esse requisito de provimento final seja verdadeiro 
binômio: 'necessidade da tutela jurisdicional' e 'adequação do provimento pleiteado' ".

7. As condições da ação devem estar presentes considerando-se, em tese, o pedido 
formulado pela parte autora, sem qualquer vínculo com o eventual acolhimento ou a 
rejeição da pretensão meritória.

8. Não resta dúvida, portanto, que o ajuizamento da presente ação declaratória de 
nulidade de ato jurídico é um dos meios adequados à eventual desconstituição da coisa 
julgada.

9. No que diz respeito à eventual procedência da ação, sua apreciação caberá ao 
juiz de primeiro grau de jurisdição. A manutenção do acórdão recorrido tem o efeito, 
tão-somente, de afastar a carência da ação, dentro dos limites da questão submetida a 
julgamento nesta Superior Corte de Justiça.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 
710.599/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, DJ de 14.02.08).

Assim, não há dúvida de que a Primeira Seção, por ambas as Turmas, reconhece na 

ação civil pública o meio processual adequado para se formular pretensão declaratória de nulidade 

de ato judicial lesivo ao patrimônio público (querela nullitatis ).

Conclusões

Ante o exposto, em síntese, concluo: 

(a)  o domínio público sobre a porção do território nacional localizada na zona de 

fronteira com Estados estrangeiros sempre foi objeto de especial atenção legislativa, sobretudo 

constitucional. As razões dessa preocupação modificaram-se com o tempo, principalmente quando 

da sucessão do regime imperial para o republicano, mas sempre estiveram focadas nos imperativos 

de segurança nacional e de desenvolvimento econômico;

(b) a faixa de fronteira é bem de uso especial da União pertencente a seu domínio 

indisponível, somente autorizada a alienação em casos especiais desde que observados diversos 

requisitos constitucionais e legais;

(c) compete ao Conselho de Defesa Nacional, segundo o art. 91, § 1º, III, da CF/88,   

propor os critérios e condições de utilização da faixa de fronteira. Trata-se de competência firmada 

por norma constitucional, dada a importância que a CF/88, bem como as anteriores a partir da Carta 

de 1891, atribuiu a essa parcela do território nacional;

(d) nos termos da Lei 6.634/79, recepcionada pela CF/88, a concessão ou alienação de 

terras públicas situadas em faixa de fronteira dependerá, sempre, de autorização prévia do Conselho 

de Segurança Nacional, hoje Conselho de Defesa Nacional;

(e) o ato de assentimento prévio consiste em autorização preliminar essencial para a 

prática de determinados atos, para o exercício de determinadas atividades, para a ocupação e a 

utilização de terras ao longo da faixa de fronteira, considerada fundamental para a defesa do 
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território nacional e posta sob regime jurídico excepcional, a teor do disposto no § 2º do art. 20, da 

Constituição Federal. É por meio do assentimento prévio que o Estado brasileiro busca diagnosticar 

a forma de ocupação e exploração da faixa de fronteira, a fim de que se possa desenvolver 

atividades estratégicas específicas para o desenvolvimento do país, salvaguardando a segurança 

nacional;

(f) a faixa de fronteira não é apenas um bem imóvel da União, mas uma área de 

domínio sob constante vigilância e alvo de políticas governamentais específicas relacionadas, 

sobretudo, às questões de segurança pública e soberania nacional;

(g)  importância da área deve-se, também, à relação estreita que mantém com diversas 

outras questões igualmente relevantes para o Governo Federal, entre elas: (g.1) questões indígenas, 

pois, segundo informações da Secretaria de Patrimônio da União, 30% da faixa de fronteira é 

ocupada por terras indígenas, já demarcadas ou não; (g.2) questões fundiárias relacionadas à 

grilagem e conflito de terras; (g.3) questões sociais da mais alta relevância, como a invasão de 

terras por movimentos sociais e a exploração de trabalhadores em regime de semiescravidão; (g.4) 

questões criminais referentes ao narcotráfico, tráfico de armas, descaminho, crimes ambientais – 

como a exploração ilegal de madeira e a venda ilícita de animeis silvestres – assassinato de 

lideranças indígenas, de trabalhadores rurais, de posseiros, de sindicalistas e até de missionários 

religiosos; (g.5) questões de Direito Internacional relacionadas à necessidade de integração 

regional com os países membros do Mercosul e das demais organizações de que o Brasil seja parte;

(h) qualquer alienação ou oneração de terras situadas na faixa de fronteira, sem a 

observância dos requisitos legais e constitucionais, é "nula de pleno direito", como diz a Lei 

6.634/79, especialmente se o negócio imobiliário foi celebrado por entidades estaduais destituídas 

de domínio;

(i) a alienação pelo Estado a particulares de terras supostamente situadas em faixa de 

fronteira não gera, apenas, prejuízo de ordem material ao patrimônio público da União, mas ofende, 

sobretudo, princípios maiores da Constituição Federal, relacionados à defesa do território e à 

soberania nacional; 

(j) o regime jurídico da faixa de fronteira praticamente não sofreu alterações ao longo 

dos anos desde a primeira Constituição Republicana de 1891, razão porque pouco importa a data 

em que for realizada a alienação de terras, devendo sempre ser observada a necessidade de proteção 

do território nacional e da soberania do País.  

(k) o controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois 

momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a 

requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o 

trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões 

possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis  e a ação 

rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário;

(l) a nulidade absoluta insanável – por ausência dos pressupostos de existência – é vício 

que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional 
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ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada 

querela nullitatis insanabilis  é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a 

rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença 

jamais existiram;

(m) a doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou 

a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência 

da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela 

nullitatis ;

(n) na hipótese, pelo que alegam o INCRA e o Ministério Público Federal, as terras 

foram alienadas a particulares pelo Estado do Mato Grosso que não detinha o respectivo domínio, 

já que se trata de área supostamente situada na faixa de fronteira, bem pertencente à União desde a 

Carta Constitucional republicana de 1891. Ocorre que a ação de desapropriação foi proposta contra 

os particulares que receberam do Estado do Mato Grosso terras que não lhe pertenciam, jamais 

tendo participado do feito o legítimo titular do domínio – a União;

(o) a União não participou do feito expropriatório e, ainda que tivesse participado, a 

simples alegação de que a área expropriada lhe pertence, gera dúvida razoável quanto a uma das 

condições da ação, especificamente o interesse processual, pois, provado o domínio federal, 

desaparece a utilidade do processo, já que impossível desapropriar o que é próprio;

(p) A pretensão querela nullitatis  pode ser exercida e proclamada em qualquer tipo de 

processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública, por força do que dispõe o art. 

25, IV, “b”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), pode ser utilizada como 

instrumento para a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público; 

(q) A ação civil pública surge, assim, como instrumento processual adequado à 

declaração de nulidade da sentença, por falta de constituição válida e regular da relação processual. 

(r) a demanda de que ora se cuida, embora formulada com a roupagem de ação civil 

pública, revela pretensão querela nullitatis , vale dizer, objetiva a declaração de nulidade da relação 

processual supostamente transitada em julgado por ausência de citação da União ou, mesmo, por 

inexistência da própria base fática que justificaria a ação desapropriatória, já que a terra 

desapropriada, segundo alega o autor, já pertencia ao Poder Público Federal;

 (s) a ação de desapropriação não transitou em julgado quanto à questão do domínio das 

terras expropriadas – até porque jamais foi discutida nos autos do processo –, mas tão somente 

quanto ao valor da indenização paga. Não houve, portanto, trânsito em julgado da questão tratada 

na presente ação civil pública. Apenas os efeitos desta, se julgados procedentes os pedidos, 

poderão, por via indireta, afetar o comando indenizatório contido na sentença da ação 

expropriatória já transitada em julgado;

(t) a inexistência de coisa julgada material quanto à discussão sobre o domínio das 

terras desapropriadas afasta o fundamento de que se valeu o acórdão recorrido para extinguir o 

processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. Com efeito, a ação civil pública é o 

instrumento processual adequado para se obter a declaração de nulidade de ato, ainda que judicial, 

lesivo ao patrimônio público, sobretudo quando consagra indenização milionária a ser suportada 
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por quem já era titular do domínio da área desapropriada;

(u) O princípio da "justa indenização" serve de garantia não apenas ao particular – que 

somente será desapossado de seus bens mediante prévia e justa indenização, capaz de recompor 

adequadamente o acervo patrimonial expropriado –, mas também ao próprio Estado, que poderá 

invocá-lo sempre que necessário para evitar indenizações excessivas e descompassadas com a 

realidade;

(v) esta Corte, em diversas oportunidades, assentou que não há coisa julgada quando a 

sentença contraria abertamente o princípio constitucional da "justa indenização" ou decide em 

evidente descompasso com dados fáticos da causa ("Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional");

(x) se a orientação sedimentada nesta Corte é de afastar a coisa julgada quando a 

sentença fixa indenização em desconformidade com a base fática dos autos ou quando há 

desrespeito explícito ao princípio constitucional da "justa indenização", com muito mais razão deve 

ser "flexibilizada" a regra, quando condenação milionária é imposta à União pela expropriação de 

terras já pertencentes ao seu domínio indisponível, como parece ser o caso dos autos;

(z) a Primeira Seção, por ambas as Turmas, reconhece na ação civil pública o meio 

processual adequado para se formular pretensão declaratória de nulidade de ato judicial lesivo ao 

patrimônio público (querela nullitatis ), como ocorre no caso dos autos.

Das conclusões aqui alinhadas não se infere que:

(a) o imóvel esteja realmente situado na faixa de fronteira, o que é questão de prova, 

cujo exame é vedado a esta Corte;

(b) as alienações feitas pelo Estado do Mato Grosso aos particulares, réus na ação civil 

pública, sejam ilegítimas, pois também se trata de questão de prova;

(c) os pedidos formulados na ação devam ser necessariamente acolhidos, já que aqui 

não se julga o mérito da causa, mas apenas a adequação da ação civil pública ao que foi postulado 

na demanda ante todo o substrato fático narrado na inicial. 

Ultrapassada a preliminar de inadequação da via, caberá à Corte regional, com total 

liberdade, examinar o recurso de apelação interposto pelos ora recorridos.

Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora, dou provimento aos recursos especiais.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
 

Número Registro: 2007/0291526-7 REsp 1015133 / MT

Números Origem:  19380  200236000011386  200236000011390  200236000026057  200236000026074  
200236000041450  200236000045725  9400015500  9500005859  9500009471

PAUTA: 02/03/2010 JULGADO: 02/03/2010

Relatora
Exma. Sra. Ministra  ELIANA CALMON

Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro CASTRO MEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - 

INCRA
PROCURADOR : VALDEZ ADRIANI FARIAS E OUTRO(S)
RECORRIDO : OSMAR SCHNEIDER E OUTRO
ADVOGADO : FÁBIO SCHNEIDER E OUTRO(S)
RECORRIDO : ANTONIO MASCARENHAS JUNQUEIRA E OUTROS
ADVOGADO : ANTONIO CÉSAR PAES DE BARROS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - 
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Interesse Social Comum / L 
4.132/1962

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Castro Meira, 
divergindo da Sra Ministra-Relatora, a Turma, por maioria, deu provimento a ambos os recursos, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Castro Meira que lavrará o acórdão. Vencida a Sra. Ministra 
Eliana Calmon."

Votaram com o Sr. Ministro Castro Meira os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman 
Benjamin e Mauro Campbell Marques.
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 Brasília, 02  de março  de 2010

VALÉRIA ALVIM DUSI
Secretária
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