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CASO #1 

A ação possessória pode ser convertida em indenizatória (desapropriação indireta) – 

ainda que ausente pedido explícito nesse sentido – a fim de assegurar tutela 

alternativa equivalente ao particular, quando a invasão coletiva consolidada 

inviabilizar o cumprimento do mandado reintegratório pelo município. 

1ª Turma, REsp 1.442.440-AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 

em 07/12/2017, DJe 15/02/2018. 

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte autora, a 

despeito de ter conseguido ordem judicial, encontra-se privada de suas terras há mais 

de 2 (duas) décadas, sem que tenha sido adotada qualquer medida concreta para 

obstar a constante invasão do seu imóvel, seja por ausência de força policial para o 

cumprimento do mandado reintegratório, seja em decorrência dos inúmeros 

incidentes processuais ocorridos nos autos ou em face da constante ocupação coletiva 

ocorrida na área, por milhares de famílias de baixa renda. 

Nesse contexto, discute-se, entre outros temas, a possibilidade de conversão da ação 

reivindicatória em indenizatória (por desapropriação indireta), de ofício pelo Juiz.  

CPC, art. 497  

... sendo totalmente cabível a conversão em perdas e danos para a obtenção de 

resultado prático correspondente, quando situação fática consolidada no curso da 

ação exigir a devida proteção jurisdicional. 

Nesse passo, a conversão operada na espécie não configura julgamento ultra 

petita ou extra petita, ainda que não tenha havido pedido explícito nesse sentido, diante 

da impossibilidade prática de devolução da posse à autora, sendo descabido o 

ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já foi afetada ao domínio 

público, mediante apossamento administrativo e a outra restante foi ocupada de 

forma precária por inúmeras famílias... 
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... com a intervenção do Município e do Estado, que implementaram toda a 

infraestrutura básica na área sub judice. ... devendo ser aplicada, no caso, a teoria da 

substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá 

atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à 

rejeição do pedido, como fruto dos brocardos iura novit curia e mihi factum dabo tibi 

ius. 

Conclui-se, portanto, que a conversão em comento é consequência lógica da 

impossibilidade de devolução do imóvel à autora, sendo desimportante o fato de não 

ter havido pedido sucessivo/cumulado na exordial ou arguição pelos possuidores (réus 

na ação reivindicatória), em sede de contestação, quanto à possibilidade de 

indenização pela perda da posse. 

Detalhe: o Município de Rio Branco e o Estado do Acre são réus. 

 

CASO #2 

O prazo comum para cumprimento voluntário de sentença deverá ser computado em 

dobro no caso de litisconsortes com procuradores distintos, em autos físicos. 4ª 

Turma, REsp 1.693.784-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 

em 28/11/2017, DJe 05/02/2018. 

Art. 229, caput e § 2
o
 Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos 

eletrônicos. 

... a impossibilidade de acesso simultâneo aos autos físicos constitui a ratio essendi do 

prazo diferenciado para litisconsortes com procuradores distintos, consagrando assim 

o direito fundamental do acesso à justiça. 

Cumprimento voluntário: natureza dúplice. 

Cuida-se de ato a ser praticado pela própria parte, mas a fluência do prazo para 

pagamento inicia-se com a intimação do advogado pela imprensa oficial, o que impõe 

ônus ao patrono, qual seja, o dever de comunicar o devedor do desfecho desfavorável 

da demanda, alertando-o das consequências jurídicas da ausência do cumprimento 

voluntário. 

 

 

 


