
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.141.490 - RJ (2009/0131097-8)
  
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE : ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : DIRCEU ALVES PINTO E OUTRO(S) - RJ007570 
   CARLOS EDUARDO KONDER LINS E SILVA E OUTRO(S) - 

RJ017385 
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : MÁRIO ALBERTO PUCHEU E OUTRO(S) - RJ008447 
   SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587 
   JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - 

RJ071627 
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO (REC. ADESIVO)
PROCURADOR : PEDRO GONÇALVES DA ROCHA SLAWINSKI E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : UNIÃO 
INTERES.  : PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA - ESPÓLIO
REPR. POR : AFONSO DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANCA - 

INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - 

RJ071627 
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REIVINDICATÓRIA PROPOSTA EM 1955. DOTAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO 
DE PRÉDIO DESTINADO À HABITAÇÃO DA PRINCESA IMPERIAL DONA 
ISABEL E SEU MARIDO. ATUAL PALÁCIO GUANABARA. DIREITO DE 
HABITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO VINCULADA À MONARQUIA. 
PRÓPRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO.
1. Os arts. 471 e 512 do CPC/1973 são impertinentes, no caso dos autos, 
para reformar acórdão que extinguiu a ação reivindicatória em decorrência 
da pendência de ação possessória.
2. O Tribunal de origem, para extinguir a ação reivindicatória, adotou 
motivação que vai além da simples aplicação do óbice legal disciplinado no 
art. 923 do CPC/1973, o que torna desnecessário discutir questões sobre a 
incidência desse dispositivo em relação a demandas anteriores a sua 
vigência, tampouco a interpretação que se deve dar a essa norma 
processual, inclusive à luz da afirmada divergência jurisprudencial.
3. Ademais, o pretendido provimento do recurso quanto à alegada violação 
do art. 923 do CPC/1973, para afastar a extinção da ação reivindicatória, 
não teria efeito prático favorável aos ora recorrentes. A questão relativa ao 
domínio foi objeto do REsp n. 1.149.487/RJ, interposto em ação 
possessória, no qual concluiu a Quarta Turma, por unanimidade, que o 
Palácio da Guanabara não era propriedade da Princesa Isabel nem de seu 
marido. Apenas lhes foi conferida, pelas leis do império, a posse para ser 
utilizado como residência oficial na condição de membros da "Família Real".
4. As normas dos arts. 1.210, § 2º, do CC/2002 e 505 do CC/1916, de 
natureza material, não alcançam a fundamentação adotada no acórdão 
recorrido, que se limitou a extinguir a ação reivindicatória, sem julgamento 
do mérito, com base em motivação exclusivamente processual. Incidência, 
por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
5. Incidência do óbice da Súmula n. 207 do STJ para não conhecer do 
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recurso especial adesivo.
6. O Superior Tribunal de Justiça repele a aplicação da prescrição 
quinquenal quando se cuidar de ação de natureza real. O direito de 
reivindicar ou de obter a indenização substitutiva na ação de 
desapropriação indireta fica prejudicado somente quando transcorrido o 
prazo para a usucapião.
7. O ente público recorrente efetuou a contagem do prazo prescricional de 
forma diversa da que foi realizada no acórdão recorrido, deixando de 
demonstrar as razões pelas quais os marcos interruptivos invocados pelo 
antigo TFR afrontariam a lei. Além disso, o art. 177 do CC/1916 apenas 
estabelece prazos, sem disciplinar como serão contados. Súmula n. 283 do 
STF.
8. Recurso especial interposto por Isabel de Orleans e Bragança e outros 
não conhecido, recurso de Pedro Henrique de Orleans e Bragança e outros 
conhecido parcialmente e desprovido, e recurso adesivo interposto pelo 
Estado do Rio de Janeiro não conhecido.

 

  

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial 

interposto por ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS e conheceu em parte e, 

nesta parte, negou provimento ao recurso interposto por PEDRO HENRIQUE DE 

ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS; e não conheceu do recurso adesivo interposto pelo 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília-DF, 06 de dezembro de 2018(Data do Julgamento) 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2009/0131097-8 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.141.490 / RJ

Números Origem:  200002010192537       8902094740

PAUTA: 04/09/2018 JULGADO: 04/09/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : DIRCEU ALVES PINTO E OUTRO(S) - RJ007570 

 CARLOS EDUARDO KONDER LINS E SILVA E OUTRO(S) - RJ017385 
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : MÁRIO ALBERTO PUCHEU E OUTRO(S) - RJ008447 

 SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587 
 JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - RJ071627 

RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO (REC. ADESIVO)
PROCURADOR : PEDRO GONÇALVES DA ROCHA SLAWINSKI E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : UNIÃO 
INTERES.  : PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA - ESPÓLIO
REPR. POR : AFONSO DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANCA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - RJ071627 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça

CERTIDÃO

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

Adiado para a sessão de 27/11/2018 por indicação do Sr. Ministro Relator.
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RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : UNIÃO 
INTERES.  : PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA - ESPÓLIO
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Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.141.490 - RJ (2009/0131097-8)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE : ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : DIRCEU ALVES PINTO E OUTRO(S) - RJ007570 

 CARLOS EDUARDO KONDER LINS E SILVA E OUTRO(S) - 
RJ017385 

RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : MÁRIO ALBERTO PUCHEU E OUTRO(S) - RJ008447 

 SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587 
 JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - 

RJ071627 
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO (REC. ADESIVO)
PROCURADOR : PEDRO GONÇALVES DA ROCHA SLAWINSKI E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : UNIÃO 
INTERES.  : PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA - ESPÓLIO
REPR. POR : AFONSO DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANCA - 

INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - 

RJ071627 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): 

Trata-se, na origem, de ação reivindicatória proposta em 29.12.1955 por Isabel de 

Orleans e Bragança, Maria Francisca de Orleans e Bragança, Thereza Maria de Orleans e 

Bragança, Pedro de Orleans e Bragança, João de Orleans e Bragança, Pedro Henrique 

de Orleans e Bragança, Pia Maria de Orleans e Bragança e Pia de Orleans e Bragança, 

descendentes da "Princesa Isabel e do Conde d'Eu", contra a União Federal e contra a 

Prefeitura do Distrito Federal, postulando que as rés sejam "condenadas a restituir o 

antigo Palácio Isabel, hoje Palácio Guanabara, isto é, o conjunto de construções e 

respectivo terreno assim denominado, sendo reconhecido o domínio de Sua Alteza 

Imperial a Princesa Isabel, Condessa d'Eu, filha do Imperador d. Pedro II, e, em 

consequência, o domínio dos seus legítimos sucessores, sobre o aludido imóvel, que será 

considerado como integrando o seu espólio; ou, então, que, na inconveniência ou 

impossibilidade de se devolverem os ditos bens, se converta a sua restituição numa 

indenização correspondente ao seu atual valor, indenização essa que as RR. deverão ser 

solidariamente condenadas a pagar aos suplicantes, impondo-se ainda, em qualquer 

caso, a condenação de ambas, também solidariamente, em honorários e custas" (e-STJ fl. 

19).

Em sentença de 29.11.1967, foi acolhida a preliminar de prescrição 

trintenária quanto à ação reivindicatória, que, segundo o Juízo Federal da 1ª Vara do Rio 

de Janeiro (GB), teria se consumado "mesmo antes da interrupção da prescrição tentada 
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em 1946" (e-STJ fls. 428/438).

Em apenso, tramita ação possessória (ação de força velha), julgada 

improcedente em primeiro grau (Apelação Cível n. 28.558 – antigo TFR – REsp n. 

1.149.487/RJ).

A Primeira Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos – TFR, em 

17.12.1979, deu provimento às Apelações Cíveis n. 25.448 (presente reivindicatória) e 

28.558 (apenso – relativa à ação possessória), em voto do Sr. Ministro WASHINGTON 

BOLÍVAR DE BRITO, "a fim de que, afastada a prescrição, inocorrente, na espécie, possa 

o Juiz julgar as ações intentadas, como lhe parecer de direito" (e-STJ fls. 532/553, 

567/568 e 576/601), ficando observado que, "em ambos os casos, o Estado alegou 

prescrição liberatória e prescrição intercorrente" (cf. e-STJ fl. 585). O acórdão possui a 

seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PALÁCIO GUANABARA (ANTIGO PALÁCIO 

ISABEL) – AÇÃO DE FORÇA VELHA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – 

CONEXIDADE – PRESCRIÇÃO EXTINTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

– INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETOS 20.910/32 E 

4.597/42) – INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES REAIS – A AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA NÃO PRESCREVE ENQUANTO O TITULAR DO DIREITO 

NÃO O HOUVER PERDIDO POR EFEITO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (AC Nº 

25.448) – PROCESSO ARQUIVADO SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA 

DE IMPULSO OFICIAL (AC Nº 28.558).

1) Não-incidência da prescrição extintiva extraordinária, antigamente trintenária, 

porquanto a ocupação militar, decorrente da Revolta da Armada, que se iniciara 

em 6 de setembro de 1893 e se prolongou por cerca de dois anos, ocorreu no dia 

28 de maio de 1894, não se somando, para aquele fim, o período anterior e o 

posterior ao início da vigência do Código Civil, em 1º de janeiro de 1917 (Cód. Civ., 

art. 1806): – quanto ao primeiro período, porque houve citação válida da União, 

interrompendo a prescrição; e quanto ao segundo, porque somente em 1947, trinta 

anos após o início da vigência do Código Civil, ocorreria a prescrição, interrompida 

em 1946, mediante protesto judicial (Cód. Civ., art. 172, II; Cód. de Proc. Civ. de 

1939, art. 720).

2) Inocorrência da prescrição quinquenal prevista nos Decretos ns. 20.910/32 e 

4.597/42, porquanto inaplicável às ações reais, sendo certo que a ação 

reivindicatória não prescreve enquanto o titular do direito não o houver perdido por 

efeito da prescrição aquisitiva. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3) Constitui embaraço judicial, impeditivo do fluxo prescricional, a remessa do 

processo ao Arquivo do Egrégio Supremo Tribunal Federal, sem ordem do Relator, 

porquanto efetuada antes mesmo de qualquer registro ou distribuição.

4) Apelos providos. (e-STJ fls. 600/601.)

O Estado do Rio de Janeiro interpôs embargos infringentes insistindo na 

prescrição (e-STJ fls. 632/651), os quais foram admitidos na origem e determinado o seu 

"seguimento na oportunidade própria" (e-STJ fls. 658/659).

O antigo TFR acolheu, ainda, os embargos de declaração, em 19.6.1987, 

para reconhecer a existência de omissão e saná-la, sendo oportuno extrair do voto do em. 
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Ministro WASHINGTON BOLÍVAR, Relator, as seguintes passagens:

Conforme descrito no relatório, verifica-se que os três embargos pedem, em 

síntese, que seja reconhecida a omissão do julgado quanto à existência de uma 

sentença de mérito, já proferida na ação possessória (fl. 47, da AC nº 28.558), 

bem assim que a Turma prossiga no julgamento, já que repeliu, por maioria, a 

prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Todos os embargantes têm razão e, como Relator, devo reconhecer o erro e 

procurar corrigi-lo.

[...]

É evidente a contradição entre o que me parecera acertado – prosseguir a Turma o 

julgamento, interrompido pela aposentadoria intercorrente do Relator, o eminente 

Ministro CORRÊA PINA, o Relator originário – e a conclusão do voto pela remessa 

dos autos à Vara de origem a fim de que, afastada a prescrição, possa o Juiz 

julgar as ações intentadas, como lhe parecer de direito.

Ademais, como se ressaltou em todas as razões ofertadas com os embargos 

declaratórios, olvidou-se a circunstância de que o Juiz de primeiro grau já se 

pronunciara, na ação possessória, quanto ao mérito, julgando-a improcedente e na 

outra, de reivindicação, cingira-se o Juiz à prejudicial da prescrição, que também 

integra o mérito do litígio, extinguindo o processo.

Ante o exposto, acolho todos os embargos, para reconhecer a omissão e eliminar 

a contradição, declarando que a Turma deve prosseguir o julgamento, o que de 

logo não se empreende pela circunstância de haver também se aposentado o 

eminente Ministro MÁRCIO RIBEIRO, que era o Revisor, a indicar o adiamento, 

para que seja o processo encaminhado ao meu eminente Revisor, o Sr. Ministro 

CARLOS THIBAU, a fim de que tome conhecimento pessoal e direto de todas as 

relevantes questões de fato e de Direito expostas em ambas as ações, de 

inegável interesse para as Letras Jurídicas nacionais e para a História de nosso 

País. Essa solução, ademais, permitirá não sejam os embargantes surpreendidos, 

já que devem ser cientificados, na oportunidade própria, de que se vai prosseguir 

no julgamento, ante o acolhimento dos embargos. (e-STJ fls. 665/667 – grifei.)

O acórdão dos referidos aclaratórios encontra-se assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO DO 

JULGADO E CONTRADIÇÃO – 

1) Reconhecimento de omissão do julgado quanto à existência de sentença de 

mérito já proferida numa das ações (AC nº 28.558) e para eliminar contradição, 

declarando-se que a Turma deve prosseguir no julgamento, uma vez afastada, por 

maioria, a prescrição.

2) Embargos declaratórios recebidos. (e-STJ fl. 672.)

O mencionado acórdão de julgamento dos declaratórios transitou em 

julgado (e-STJ fl. 674).

Acerca dos seus embargos infringentes, o Estado do Rio de Janeiro, em 

18.2.1992, apresentou petição afirmando que a matéria de que trata tal recurso 

(prescrição) estaria ultrapassada na hipótese de julgamento favorável à União quanto ao 

mérito. Eis o texto da mencionada petição:

Apreciada a matéria prescricional pelo Tribunal Federal de Recursos, decidiu essa 

Corte desacolher a prescrição (fls. 464) tendo o Ministro Relator julgado prescrita 
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ambas as ações, o Ministro Revisor apenas a primeira e o vogal não prescritas as 

duas (fls. 464 e seguintes dos autos da apelação cível 25448).

O Estado na qualidade de vencido, mas com um voto a seu favor, manifestou 

embargos infringentes publicado que foi acórdão versando exclusivamente sobre 

matéria prescricional (fls. 509/520).

Ambas as partes, entretanto, apresentaram embargos de declaração eis que o 

mérito não fora objeto de apreciação pelo Tribunal (fls. 484 e seguintes e fls. 490 

e seguintes) embargos estes que mereceram guarida, com o Tribunal,

"...declarando que a turma deve prosseguir no julgamento..." (fls. 539).

[...]

Por outro lado, julgado o mérito, se a favor da União, a matéria prescricional estará 

ultrapassada, quanto à Re e seu assistente.

Se, no entanto, a decisão for contrária, data venia, os embargos infringentes 

deverão ser apreciados.

Com estas considerações pede e espera o Estado o prosseguimento do feito, com 

seu julgamento, por entender, data venia, estar completa a instrução processual, 

vendo, por fim aceitos os pedidos de improcedência formulados pela União Federal 

e pelo Estado do Rio de Janeiro. (e-STJ fls. 728/729 – grifei.)

Promulgada a Constituição Federal em 1988 e extinto o TFR, o processo foi 

autuado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 31.7.1989, como AC n. 

89.02.09474-0 e distribuído ao Juiz CELSO GABRIEL DE REZENDE PASSOS.

A Terceira Turma do TRF 2ª Região, em 20.6.1995, relativamente à ação 

reivindicatória, negou provimento aos recursos. O acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – CONCORRÊNCIA DE AÇÕES – 

AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO E AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – ARTIGO 923 DO CPC

– Concomitância de ação possessória e ação petitória é vedada expressamente 

pelo art. 923, do CPC, que afirma que "na pendência do processo possessório é 

defeso, assim ao autor como ao réu, intentar ação de reconhecimento do 

domínio".

– A possessória foi proposta em 1895, ao passo que a reivindicatória só foi 

ajuizada em 1955. Enquanto não fosse aquela julgada, não seria possível a 

abertura desta.

– Preliminar de prescrição afastada pelo extinto Tribunal Federal de Recursos.

– Autor de ação possessória, por se afirmar possuidor, não pode reivindicar, pois o 

pressuposto para fazê-lo é precisamente o de não ter a posse.

– Constitucionalidade do art. 923 do CPC, é proclamada pela jurisprudência 

pacífica do STF, coadjuvada pela Súmula 487, também do STF.

– Apelações às quais se nega provimento. (e-STJ fl. 812.)

Os primeiros embargos de declaração tiveram seguimento negado em 

decisão monocrática da Relatora (e-STJ fls. 830/831).

Julgando agravo regimental e novos aclaratórios, o TRF 2ª Região, por 

maioria, assim decidiu:

PROCESSO CIVIL – REIVINDICATÓRIA – POSSESSÓRIA – ART. 923 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

– Ação possessória que, no caso em tela, não se limita ao fato da posse, mas 
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aprofunda-se à investigação do domínio, ainda que só para se decidir sobre a 

posse.

– Desnecessária a propositura paralela da ação reivindicatória, em que se cogita a 

mesma questão, qual seja, a do domínio, que fica submetida aos próprios autos 

da ação possessória.

– Incidência da vedação contida no artigo 923 do CPC que declara: "na pendência 

do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação 

de reconhecimento do domínio", tornando, portanto, a presente ação reivindicatória 

incabível.

– Não há que se falar em sobrestamento. A questão que se refere ao fato de 

aguardar ou não o trânsito em julgado da ação possessória é meramente 

interpretativa.

– Primeiros embargos de declaração improvidos. Prejudicados os embargos de 

declaração de fls. 667/674. (e-STJ fl. 875.)

Terceiros embargos foram opostos, conhecidos e acolhidos em parte para 

sanar defeitos materiais no julgado embargado, estando o novo acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, 

OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PROVIMENTO 

PARCIAL.

1 – Litisconsortes com procuradores distintos. Aplicabilidade do art. 191 do CPC.

2 – Há afirmativas conflitantes no voto condutor, eis que menciona, com base no 

art. 923 do CPC, que a presente ação seria incabível (fls. 695), mas na conclusão 

mantém o teor do julgamento do apelo, no qual se chancela um resultado de 

mérito (reconhecimento da prescrição), notadamente quando o extinto TFR já tinha 

afastado a aludida preliminar de mérito.

3 – Por outro lado, há obscuridade na afirmativa de que a "presente ação 

reivindicatória já foi exaustivamente examinada e decidida, chegando-se a 

conclusão de que não há direito a amparar os autores", uma vez que a sentença 

reconheceu tão-somente a prescrição e o julgamento do apelo concluiu pelo 

descabimento do petitório em caso de demanda possessória em curso (CPC, art. 

923). Na verdade, o direito em si sequer foi examinado, permanecendo a omissão 

quanto ao resultado do apelo em conflito com a motivação do acórdão.

4 – Entendimento da unanimidade dos votantes a respeito da incidência do art. 

923 do CPC, a despeito da ação ser anterior à vigência da norma.

5 – Resultado pelo provimento parcial do apelo para extinguir o processo sem 

julgamento do mérito.

6 – Para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido debatida e 

enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo 

legal ou constitucional (STF, RTJ 152/242; STJ, Corte Especial, RSTJ 127/36; ver 

ainda: RSTJ 110/187).

7 – Embargos conhecidos e parcialmente providos. (e-STJ fls. 949/950.)

Os últimos embargos de declaração foram "improvidos" pela Corte Regional, 

que exarou ementa com o seguinte teor:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. TERCEIROS EMBARGOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO EM RAZÃO DE REFERÊNCIA, NO VOTO CONDUTOR DOS 

SEGUNDOS  EMBARGOS DECLARATÓRIOS, À MOTIVAÇÃO CONTIDA NO 

VOTO VENCIDO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 
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APLICAÇÃO E EXTENSÃO DO ART. 923 DO CPC. INCIDÊNCIA IMEDIATA 

SOBRE OS FEITOS PROPOSTOS ANTES MESMO DE SUA VIGÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO QUE JULGOU O SEGUNDOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Inexiste contradição entre as proposições do 

v. acórdão embargado, porquanto o Eminente Relator dos segundos embargos foi 

explícito e coerente ao afirmar que, no julgamento dos primeiros embargos 

declaratórios, todos os membros do E. Colegiado convergiram no sentido da 

aplicabilidade imediata, ao presente feito, do disposto no art. 923 do CPC e que de 

sua inteligência não se extrai o cabimento da presente ação. 2. Reconheceu-se, 

pois, no julgamento dos segundos embargos declaratórios que, ao negar 

provimento aos primeiros embargos, o e. Colégio Votante redundou, em última 

análise, em manter hígido o improvimento dos apelos e, consequentemente, o 

constante da r. Sentença de primeiro grau a qual, efetivamente, ferira o mérito da 

ação, ao proclamar a prescrição. 3. No julgamento dos segundos embargos 

declaratórios, partindo-se das conclusões alcançadas no julgamento dos primeiros 

embargos declaratórios, o e. Colegiado sanou a contradição e obscuridade 

detectadas – afastando da fundamentação e do dispositivo eventual referência ao 

mérito da presente ação petitória – em virtude da imediata aplicação do art. 923 do 

CPC, culminando, por fim, com o parcial provimento do recurso, em proclamar a 

extinção do feito, nos moldes do art. 267, I e IV do CPC. 4. Refutada a amplitude 

que pretenderam os Embargantes imprimir à referência ao voto vencido feita pelo 

Relator dos segundos embargos declaratórios, afirmando albergar o v. Acórdão 

contradição. Entender de modo diverso seria, por via oblíqua, sagrar vencedor 

entendimento pelo sobrestamento do feito, o qual foi explicitamente rejeitado pela 

douta maioria no julgamento dos primeiros embargos de declaração, bem como 

dos segundos embargos declaratórios. 5. Inexistência de qualquer omissão quanto 

ao disposto nos arts. 458, I e 165, ambos do CPC, uma vez que há ampla 

motivação no voto condutor do v. Acórdão dos segundos embargos declaratórios 

amparando a conclusão alcançada. 6. Embargos Declaratórios improvidos. (e-STJ 

fl. 1.018.)

Isabel de Orleans e Bragança e outros interpuseram recurso especial 

baseado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, sustentando, preliminarmente, 

violação dos arts. 471 e 512 do CPC/1973, argumentando, para tanto, o seguinte:

5.1 É inequívoco que o acórdão de fls. 642, prolatado em 20 de julho de 1995, 

decidira pela sustação da ação petitória, até o trânsito em julgado da 

possessória, e que a redação de seu dispositivo, ao negar provimento às 

apelações dos autores, decorria de erro material.

5.2 Nessas condições, a retificação do aresto demandada pelos suplicantes só 

poderia ser no sentido de adequar aquela redação ao decidido.

5.3 Não obstante, os acórdãos de fls. 762/763 e 812/822, em julgamento de 

embargos de declaração interpostos pelos autores, decretaram a extinção da 

ação reivindicatória, inovando na decisão de questão já resolvida e operando 

'reformatio in pejus' do anterior julgado. (e-STJ fl. 1.042.)

Sustentam, ainda, que, "ao tempo em que foi proposta a presente ação 

reivindicatória, nenhuma disposição de direito vedava ao autor ou réu de ação possessória 

intentar ação de reconhecimento do domínio. O óbice surgiu", segundo os recorrentes, 

"com o advento do Código de Processo Civil de 1973" (e-STJ fl. 1.042), no art. 923. 
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Afirmam que o referido dispositivo se aplica, apenas, quando a posse, na ação 

possessória, esteja sendo discutida com base no domínio, o que não se verificaria neste 

feito. Explicam que a expressão "posse disputada a título de domínio" tem "sentido jurídico 

preciso e inconfundível: lide sobre a posse a título de domínio se estabelece quando 

autor e réu pretendem a posse da coisa fundados ambos somente no domínio, ou seja, 

na posse de direito derivada do domínio" (e-STJ fl. 1.046). Reforçam, nesse ponto, que 

"os autores, no proc. 91.02.19258-8, não postulam sua reintegração na posse do Palácio 

Izabel – que detinham, mansa e pacífica, até a ocorrência do esbulho – senão com base 

no próprio direito de possuidor, que a mera invocação de titularidade do domínio pela 

União Federal não é apta a infirmar" (e-STJ fls. 1.046/1.047).

No tocante à alínea "c" do permissivo constitucional, alegam que "o v. Aresto 

divergiu, ainda, de acórdão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no Rec. Extr. 

89.179-PA, em 03-08-79, do qual foi relator o M. Cordeiro Guerra, publicado no D.J.U. De 

31-08-1979, pag. 6470 e citado por Theotonio Negrão 'Código de Processo Civil, 39ª Ed, 

pag. 997/998)" (e-STJ fl. 1.048).

Pedem o provimento do recurso especial "para ordenar-se que se prossiga 

no julgamento da ação reivindicatória" (e-STJ fl. 1.049).

Pedro Henrique de Orleans e Bragança e outros, igualmente, interpõem 

recurso especial com base no art. 105, III, "a" e "c", da CF, alegando, preliminarmente, 

afronta aos arts. 458, II, e 535 do CPC, tendo em vista que, "quando da oposição dos 

embargos de declaração, os embargantes solicitaram a explicitação dos fundamentos que 

levaram o acórdão recorrido a adotar a tese de que, na hipótese, a posse está fundada no 

domínio, tendo, todavia, a Egrégia Turma se recusado à prestação jurisdicional" (e-STJ fls. 

1.104/1.105).

Apontam, igualmente, contrariedade ao art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução ao 

Código Civil. Entendem que, "não obstante a ação possessória ter sido ajuizada em 1895 

e a petitória em 1955, o comando do art. 923 do C.P.C. não fazia parte da lei adjetiva em 

vigor na data da propositura da petitória, cujo ajuizamento, como é inquestionável, 

constituiu ato jurídico perfeito, consoante a lei então vigorante" (e-STJ fl. 1.105). Nesse 

caso, não poderia "a regra do art. 923 do atual C.P.C. Produzir efeitos em relação a 

procedimento anterior, instaurado sob diferente normatividade" (e-STJ fl. 1.105).

Quanto à violação do art. 923 do CPC/1973, asseveram que "a ação 

ajuizada em 1895 é [...] PURAMENTE POSSESSÓRIA, tendo o acórdão recorrido, data 

venia, se equivocado ao considerar que a pretensão de posse estava fundamentada no 

domínio" (e-STJ fl. 1.107). Observam "que o fato de o julgador, na ação possessória, 

adentrar no exame de matéria de domínio, por tal ser útil para decidir a disputa sobre a 

posse, não pode, de forma alguma, caracterizar a controvérsia como disputa de posse a 
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título de domínio" (e-STJ fl. 1.108). Concluem que, não se disputando a posse com base 

no domínio, é inaplicável o art. 923 do CPC/1973. Invocam, nesse ponto, precedentes do 

Supremo Tribunal Federal (RE n. 87.344/MG e RE 89.179-0).

Por último, sustentam afronta aos arts. 1.210, § 2º, do CC/2002 e 505 do 

CC/1916. Afirmam que a segunda parte de cada um dos dispositivos referidos, 

semelhantes entre si, restringe-se à hipótese de disputa da posse a título de domínio, o 

que não se verificaria na ação possessória ajuizada em primeiro lugar. Por isso, a extinção 

da reivindicatória sem julgamento de mérito seria ilegal.

O Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso especial adesivo baseado no 

art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, explicando que, "como o Estado sucumbiu 

na parte do Acórdão que rejeitou a preliminar de mérito de prescrição", recorre "para que 

a matéria da prescrição seja conhecida pela Turma no caso de acolhimento dos recursos 

especiais dos autores" (e-STJ fl. 1.215). Para tanto, apresenta as seguintes razões:

Ao ser proposta a ação reivindicatória, esta já tinha a eficácia de sua pretensão 

prescrita.

Isto porque as ações, antes e depois do Código Civil de 1916, prescreviam em 30 

(trinta anos), conforme Ord. Livro IV, Tít. 79 e artigo 177 do Código Civil de 

1916, em sua redação originária.

Com o advento da Lei nº 2437 de 07.03.55, o prazo prescricional foi reduzido para 

20 (vinte) anos.

Deste modo, repita-se, a ação está prescrita, tendo a prescrição se consumado 

em 1925, ou seja, 21 (vinte e um) anos antes do protesto levado a efeito pelos 

autores, em 1946.

Quer se tome, para efeito de definir a actio nata, como início do prazo 

prescricional do prazo trintenário, a data do Decreto 447, de 18 de julho de 1891, 

quer se tome como início a data do apossamento do imóvel, em 25 de maio de 

1895, mais de 30 (trinta) anos se passaram, seja até a data do ajuizamento de 

notificação (ocorrida em 1946), seja até a data do ajuizamento da ação 

reivindicatória, ocorrida em 1955, posto que, nas duas situações, já havia 

decorrido mais de sessenta anos data em que a União tomara posse do imóvel.

Ao contrário, passado todo esse tempo, levando em consideração o princípio da 

presunção de legitimidade dos atos administrativos, o Estado teria usucapido o 

imóvel.

Finalmente, mesmo que assim não se entendesse, já teria ocorrido a prescrição 

intercorrente, em razão do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1952.

Isto posto, deve ser acolhida a prescrição, seja em razão do Decreto nº 20.910, 

de 06 de janeiro de 1932, e do artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de 

agosto de 1952, seja em razão dos prazos de prescrição trintenária e 

vintenária, todos já ultrapassados, em 14 de julho de 1964.

Dessarte, a decisão do Acórdão que rejeitou a prescrição, violou e negou 

vigência às normas jurídicas contidas nas leis existentes nas Ord. Livro IV, Tít. 

79, no artigo 177 do Código Civil de 1916, em sua redação originária, no 

Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e no artigo 3º do Decreto-Lei nº 

4.597, de 19 de agosto de 1952. (e-STJ fls. 1.223/1.225.)
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Apresentadas contrarrazões aos recursos especiais, inclusive ao adesivo 

(e-STJ fls. 1.149/1.155, 1.164/1.186, 1.229/1.239 e 1.240/1.246), todos foram admitidos 

na origem (e-STJ fls. 1.252/1.254, 1.257/1.259 e 1.262/1.264).

O presente recurso foi distribuído ao em. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Quarta Turma, em 22.9.2009 (e-STJ fl. 1.273).

Opinou o Dr. PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS, ilustrado 

Subprocurador-Geral da República, pelo não conhecimento dos recursos especiais 

"independentes" e "adesivo". Se conhecidos os primeiros, deverão ser desprovidos quanto 

ao art. 923 do CPC (e-STJ fls. 1.296/1.314).

Estes autos foram atribuídos a minha relatoria em 17.6.2011 (e-STJ fl. 

1.316).

Em decorrência do falecimento de Dom Pedro de Orleans e Bragança, o 

respectivo espólio, representado por Afonso de Bourbon de Orleans e Bragança, 

inventariante, postulou sua habilitação no processo, nos termos do art. 43 do CPC/1973, e 

requereu que constasse das próximas intimações o nome do Dr. José Carlos de Araújo 

Almeida Filho, advogado constituído. Informou a juntada da procuração outorgada ao seu 

advogado e do termo de inventariante (e-STJ fls. 1.348/1.349). Entretanto, a petição veio 

acompanhada, apenas, da procuração, sendo indispensável comprovar que Afonso de 

Bourbon de Orleans e Bragança foi nomeado inventariante. Determinei, então, em 

despacho de 1º.8.2014, fosse o Espólio de Dom Pedro de Orleans e Bragança, 

representado judicialmente pelo Dr. José Carlos de Araújo Almeida Filho, advogado, 

intimado para que juntasse cópia da certidão de óbito e do termo de inventariante 

passado em nome de Afonso de Bourbon de Orleans e Bragança (cf. e-STJ fls. 

1.374/1.375).

O espólio de Dom Pedro de Orleans e Bragança, por sua vez, em 

12.8.2014, protocolizou petição juntando tradução da certidão de óbito e da certidão de 

inventariança (e-STJ fls. 1.383/1.389).

Diante de manifestações da União e do Estado do Rio de Janeiro, diversas 

diligências foram determinadas e realizadas para regularizar o pedido de habilitação, 

sendo proferido o seguinte despacho em 17.12.2015:

Em 16.10.2015, foi protocolizada e juntada nestes autos certidão encaminhada 

pela 3ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis – RJ, comprovando que AFONSO DE 

BOURBON DE ORLEANS E BRAGANÇA foi nomeado inventariante no processo 

de inventário/arrolamento de PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA (proc. n. 

0000845-23.2008.8.19.0042) (e-STJ fls. 1.504/1.505).

Proferi despacho em 6.11.2015, determinando que o espólio fosse 'incluído na 

autuação como interessado, constando como respectivos advogados Dr. JOSÉ 

CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO e outros' (e-STJ fl. 1.508), cabendo 

destacar que o instrumento de mandato passado pelo inventariante aos aludidos 

advogados encontra-se à fl. 1.350 (e-STJ).

Efetuadas as alterações na autuação (e-STJ fl. 1.510), proferi o seguinte 
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despacho:

"Intime-se o ESPÓLIO DE PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA para 

que cumpra a decisão de fls. 1.484/1.490 (e-STJ), no sentido de 

providenciar 'a legalização consular da certidão de óbito na forma do 

Manual do Serviço Consular Jurídico – MSCJ, em vigor' (e-STJ fl. 1.489), 

com o propósito de viabilizar a requerida habilitação.

Publique-se" (e-STJ fl. 1.512).

Referido despacho foi devidamente publicado em 10.11.2015 (e-STJ fl. 1.513) – 

constando do respectivo ato também os nomes do ESPÓLIO DE PEDRO DE 

ORLEANS E BRAGANÇA, do seu inventariante e de seu advogado –, surtindo os 

efeitos legais. Nesse contexto, revelou-se desnecessária a expedição do ofício de 

fl. 1.516 (e-STJ) com AR (e-STJ fls. 1.519/1.520).

Enfim, conforme certificado à fl. 1.521 (e-STJ), o espólio não se manifestou 

acerca do despacho de fl. 1.512 (e-STJ), apesar corretamente intimado via DJe, 

cabendo-lhe, quando entender de direito, regularizar sua habilitação com o 

propósito de exercitar plenamente o direito de defesa.

Aguarde-se o retorno do REsp n. 1.149.487/RJ – conexo com este processo – do 

Ministério Público Federal.

Após, venham conclusos os dois processos (REsp n. 1.149.487/RJ e REsp n. 

1.141.490/RJ) para julgamento.

Publique-se e intimem-se. (e-STJ fls 1.523/1.524.)

O REsp n. 1.149.487/RJ retornou a este Tribunal Superior com parecer do 

Ministério Público Federal.

Foram interpostos, ainda, recursos extraordinários por Pedro Henrique de 

Orleans e Bragança e outros (e-STJ fls. 1.135/1.144) e por Isabel de Orleans e Bragança 

e outros (e-STJ fls. 1.075/1.094), nenhum deles admitido na origem (cf. e-STJ fls. 

1.255/1.256 e 1.260/1.261), tendo sido interpostos agravos de instrumento para o STF 

(e-STJ fl. 1.269).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.141.490 - RJ (2009/0131097-8)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE : ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : DIRCEU ALVES PINTO E OUTRO(S) - RJ007570 

 CARLOS EDUARDO KONDER LINS E SILVA E OUTRO(S) - 
RJ017385 

RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : MÁRIO ALBERTO PUCHEU E OUTRO(S) - RJ008447 

 SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587 
 JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - 

RJ071627 
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO (REC. ADESIVO)
PROCURADOR : PEDRO GONÇALVES DA ROCHA SLAWINSKI E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : UNIÃO 
INTERES.  : PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA - ESPÓLIO
REPR. POR : AFONSO DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANCA - 

INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - 

RJ071627 
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REIVINDICATÓRIA PROPOSTA EM 1955. DOTAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO 
DE PRÉDIO DESTINADO À HABITAÇÃO DA PRINCESA IMPERIAL DONA 
ISABEL E SEU MARIDO. ATUAL PALÁCIO GUANABARA. DIREITO DE 
HABITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO VINCULADA À MONARQUIA. 
PRÓPRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO.
1. Os arts. 471 e 512 do CPC/1973 são impertinentes, no caso dos autos, 
para reformar acórdão que extinguiu a ação reivindicatória em decorrência 
da pendência de ação possessória.
2. O Tribunal de origem, para extinguir a ação reivindicatória, adotou 
motivação que vai além da simples aplicação do óbice legal disciplinado no 
art. 923 do CPC/1973, o que torna desnecessário discutir questões sobre a 
incidência desse dispositivo em relação a demandas anteriores a sua 
vigência, tampouco a interpretação que se deve dar a essa norma 
processual, inclusive à luz da afirmada divergência jurisprudencial.
3. Ademais, o pretendido provimento do recurso quanto à alegada violação 
do art. 923 do CPC/1973, para afastar a extinção da ação reivindicatória, 
não teria efeito prático favorável aos ora recorrentes. A questão relativa ao 
domínio foi objeto do REsp n. 1.149.487/RJ, interposto em ação 
possessória, no qual concluiu a Quarta Turma, por unanimidade, que o 
Palácio da Guanabara não era propriedade da Princesa Isabel nem de seu 
marido. Apenas lhes foi conferida, pelas leis do império, a posse para ser 
utilizado como residência oficial na condição de membros da "Família Real".
4. As normas dos arts. 1.210, § 2º, do CC/2002 e 505 do CC/1916, de 
natureza material, não alcançam a fundamentação adotada no acórdão 
recorrido, que se limitou a extinguir a ação reivindicatória, sem julgamento 
do mérito, com base em motivação exclusivamente processual. Incidência, 
por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
5. Incidência do óbice da Súmula n. 207 do STJ para não conhecer do 
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recurso especial adesivo.
6. O Superior Tribunal de Justiça repele a aplicação da prescrição 
quinquenal quando se cuidar de ação de natureza real. O direito de 
reivindicar ou de obter a indenização substitutiva na ação de 
desapropriação indireta fica prejudicado somente quando transcorrido o 
prazo para a usucapião.
7. O ente público recorrente efetuou a contagem do prazo prescricional de 
forma diversa da que foi realizada no acórdão recorrido, deixando de 
demonstrar as razões pelas quais os marcos interruptivos invocados pelo 
antigo TFR afrontariam a lei. Além disso, o art. 177 do CC/1916 apenas 
estabelece prazos, sem disciplinar como serão contados. Súmula n. 283 do 
STF.
8. Recurso especial interposto por Isabel de Orleans e Bragança e outros 
não conhecido, recurso de Pedro Henrique de Orleans e Bragança e outros 
conhecido parcialmente e desprovido, e recurso adesivo interposto pelo 
Estado do Rio de Janeiro não conhecido.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.141.490 - RJ (2009/0131097-8)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE : ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : DIRCEU ALVES PINTO E OUTRO(S) - RJ007570 

 CARLOS EDUARDO KONDER LINS E SILVA E OUTRO(S) - 
RJ017385 

RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : MÁRIO ALBERTO PUCHEU E OUTRO(S) - RJ008447 

 SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587 
 JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - 

RJ071627 
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO (REC. ADESIVO)
PROCURADOR : PEDRO GONÇALVES DA ROCHA SLAWINSKI E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : UNIÃO 
INTERES.  : PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA - ESPÓLIO
REPR. POR : AFONSO DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANCA - 

INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - 

RJ071627 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): 

Trata-se, na origem, de ação reivindicatória proposta em 29.12.1955 por Isabel de 

Orleans e Bragança, Maria Francisca de Orleans e Bragança, Thereza Maria de Orleans e 

Bragança, Pedro de Orleans e Bragança, João de Orleans e Bragança, Pedro Henrique 

de Orleans e Bragança, Pia Maria de Orleans e Bragança e Pia de Orleans e Bragança, 

descendentes da "Princesa Isabel e do Conde d'Eu", contra a União e contra a Prefeitura 

do Distrito Federal, postulando que as rés sejam "condenadas a restituir o antigo Palácio 

Isabel, hoje Palácio Guanabara, isto é, o conjunto de construções e respectivo terreno 

assim denominado, sendo reconhecido o domínio de Sua Alteza Imperial a Princesa 

Isabel, Condessa d'Eu, filha do Imperador d. Pedro II, e, em consequência, o domínio dos 

seus legítimos sucessores, sobre o aludido imóvel, que será considerado como integrando 

o seu espólio; ou, então, que, na inconveniência ou impossibilidade de se devolverem os 

ditos bens, se converta a sua restituição numa indenização correspondente ao seu atual 

valor, indenização essa que as RR. deverão ser solidariamente condenadas a pagar aos 

suplicantes, impondo-se ainda, em qualquer caso, a condenação de ambas, também 

solidariamente, em honorários e custas" (e-STJ fl. 19).

Em sentença de 29.11.1967, foi acolhida a preliminar de prescrição 

trintenária quanto à ação reivindicatória, que, segundo o Juízo Federal da 1ª Vara do Rio 

de Janeiro (GB), teria se consumado "mesmo antes da interrupção da prescrição tentada 

em 1946" (e-STJ fls. 428/438).
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Em apenso, tramita ação possessória (ação de força velha), julgada 

improcedente em primeiro grau (Apelação Cível n. 28.558 – antigo TFR – REsp n. 

1.149.487/RJ).

A Primeira Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos – TFR, em 

17.12.1979, deu provimento às Apelações Cíveis n. 25.448 (presente reivindicatória) e 

28.558 (apenso – relativa à ação possessória), em voto do Sr. Ministro WASHINGTON 

BOLÍVAR DE BRITO, "a fim de que, afastada a prescrição, inocorrente, na espécie, possa 

o Juiz julgar as ações intentadas, como lhe parecer de direito" (e-STJ fls. 532/553, 

567/568 e 576/601), ficando observado que, "em ambos os casos, o Estado alegou 

prescrição liberatória e prescrição intercorrente" (cf. e-STJ fl. 585). O acórdão possui a 

seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PALÁCIO GUANABARA (ANTIGO PALÁCIO 

ISABEL) – AÇÃO DE FORÇA VELHA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – 

CONEXIDADE – PRESCRIÇÃO EXTINTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

– INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETOS 20.910/32 E 

4.597/42) – INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES REAIS – A AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA NÃO PRESCREVE ENQUANTO O TITULAR DO DIREITO 

NÃO O HOUVER PERDIDO POR EFEITO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (AC Nº 

25.448) – PROCESSO ARQUIVADO SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA 

DE IMPULSO OFICIAL (AC Nº 28.558).

1) Não-incidência da prescrição extintiva extraordinária, antigamente trintenária, 

porquanto a ocupação militar, decorrente da Revolta da Armada, que se iniciara 

em 6 de setembro de 1893 e se prolongou por cerca de dois anos, ocorreu no dia 

28 de maio de 1894, não se somando, para aquele fim, o período anterior e o 

posterior ao início da vigência do Código Civil, em 1º de janeiro de 1917 (Cód. Civ., 

art. 1806): – quanto ao primeiro período, porque houve citação válida da União, 

interrompendo a prescrição; e quanto ao segundo, porque somente em 1947, trinta 

anos após o início da vigência do Código Civil, ocorreria a prescrição, interrompida 

em 1946, mediante protesto judicial (Cód. Civ., art. 172, II; Cód. de Proc. Civ. de 

1939, art. 720).

2) Inocorrência da prescrição quinquenal prevista nos Decretos ns. 20.910/32 e 

4.597/42, porquanto inaplicável às ações reais, sendo certo que a ação 

reivindicatória não prescreve enquanto o titular do direito não o houver perdido por 

efeito da prescrição aquisitiva. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3) Constitui embaraço judicial, impeditivo do fluxo prescricional, a remessa do 

processo ao Arquivo do Egrégio Supremo Tribunal Federal, sem ordem do Relator, 

porquanto efetuada antes mesmo de qualquer registro ou distribuição.

4) Apelos providos. (e-STJ fls. 600/601.)

O Estado do Rio de Janeiro interpôs embargos infringentes insistindo na 

prescrição (e-STJ fls. 632/651), admitidos na origem e determinado o seu "seguimento na 

oportunidade própria" (e-STJ fls. 658/659).

O antigo TFR acolheu, ainda, os embargos de declaração, em 19.6.1987, 

para reconhecer a existência de omissão e saná-la, sendo oportuno extrair do voto do em. 

Ministro WASHINGTON BOLÍVAR, Relator, as seguintes passagens:
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Conforme descrito no relatório, verifica-se que os três embargos pedem, em 

síntese, que seja reconhecida a omissão do julgado quanto à existência de uma 

sentença de mérito, já proferida na ação possessória (fl. 47, da AC nº 28.558), 

bem assim que a Turma prossiga no julgamento, já que repeliu, por maioria, a 

prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Todos os embargantes têm razão e, como Relator, devo reconhecer o erro e 

procurar corrigi-lo.

[...]

É evidente a contradição entre o que me parecera acertado – prosseguir a Turma o 

julgamento, interrompido pela aposentadoria intercorrente do Relator, o eminente 

Ministro CORRÊA PINA, o Relator originário – e a conclusão do voto pela remessa 

dos autos à Vara de origem a fim de que, afastada a prescrição, possa o Juiz 

julgar as ações intentadas, como lhe parecer de direito.

Ademais, como se ressaltou em todas as razões ofertadas com os embargos 

declaratórios, olvidou-se a circunstância de que o Juiz de primeiro grau já se 

pronunciara, na ação possessória, quanto ao mérito, julgando-a improcedente e na 

outra, de reivindicação, cingira-se o Juiz à prejudicial da prescrição, que também 

integra o mérito do litígio, extinguindo o processo.

Ante o exposto, acolho todos os embargos, para reconhecer a omissão e eliminar 

a contradição, declarando que a Turma deve prosseguir o julgamento, o que de 

logo não se empreende pela circunstância de haver também se aposentado o 

eminente Ministro MÁRCIO RIBEIRO, que era o Revisor, a indicar o adiamento, 

para que seja o processo encaminhado ao meu eminente Revisor, o Sr. Ministro 

CARLOS THIBAU, a fim de que tome conhecimento pessoal e direto de todas as 

relevantes questões de fato e de Direito expostas em ambas as ações, de 

inegável interesse para as Letras Jurídicas nacionais e para a História de nosso 

País. Essa solução, ademais, permitirá não sejam os embargantes surpreendidos, 

já que devem ser cientificados, na oportunidade própria, de que se vai prosseguir 

no julgamento, ante o acolhimento dos embargos. (e-STJ fls. 665/667 – grifei.)

O acórdão dos referidos aclaratórios encontra-se assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO DO 

JULGADO E CONTRADIÇÃO – 

1) Reconhecimento de omissão do julgado quanto à existência de sentença de 

mérito já proferida numa das ações (AC nº 28.558) e para eliminar contradição, 

declarando-se que a Turma deve prosseguir no julgamento, uma vez afastada, por 

maioria, a prescrição.

2) Embargos declaratórios recebidos. (e-STJ fl. 672.)

O mencionado acórdão de julgamento dos declaratórios transitou em 

julgado (e-STJ fl. 674).

Acerca dos seus embargos infringentes, o Estado do Rio de Janeiro, em 

18.2.1992, apresentou petição afirmando que a matéria de que trata o recurso 

(prescrição) estaria ultrapassada na hipótese de julgamento favorável à União quanto ao 

mérito. Eis o texto da mencionada petição:

Apreciada a matéria prescricional pelo Tribunal Federal de Recursos, decidiu essa 

Corte desacolher a prescrição (fls. 464) tendo o Ministro Relator julgado prescrita 

ambas as ações, o Ministro Revisor apenas a primeira e o vogal não prescritas as 

duas (fls. 464 e seguintes dos autos da apelação cível 25448).
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O Estado na qualidade de vencido, mas com um voto a seu favor, manifestou 

embargos infringentes publicado que foi acórdão versando exclusivamente sobre 

matéria prescricional (fls. 509/520).

Ambas as partes, entretanto, apresentaram embargos de declaração eis que o 

mérito não fora objeto de apreciação pelo Tribunal (fls. 484 e seguintes e fls. 490 

e seguintes) embargos estes que mereceram guarida, com o Tribunal,

"...declarando que a turma deve prosseguir no julgamento..." (fls. 539).

[...]

Por outro lado, julgado o mérito, se a favor da União, a matéria prescricional estará 

ultrapassada, quanto à Re e seu assistente.

Se, no entanto, a decisão for contrária, data venia, os embargos infringentes 

deverão ser apreciados.

Com estas considerações pede e espera o Estado o prosseguimento do feito, com 

seu julgamento, por entender, data venia, estar completa a instrução processual, 

vendo, por fim aceitos os pedidos de improcedência formulados pela União Federal 

e pelo Estado do Rio de Janeiro. (e-STJ fls. 728/729 – grifei.)

Processo autuado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 

31.7.1989, como AC n. 89.02.09474-0 e distribuído ao Juiz CELSO GABRIEL DE 

REZENDE PASSOS.

A Terceira Turma do TRF 2ª Região, em 20.6.1995, em relação à ação 

reivindicatória, negou provimento aos recursos. O acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – CONCORRÊNCIA DE AÇÕES – 

AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO E AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – ARTIGO 923 DO CPC

– Concomitância de ação possessória e ação petitória é vedada expressamente 

pelo art. 923, do CPC, que afirma que 'na pendência do processo possessório é 

defeso, assim ao autor como ao réu, intentar ação de reconhecimento do domínio'.

– A possessória foi proposta em 1895, ao passo que a reivindicatória só foi 

ajuizada em 1955. Enquanto não fosse aquela julgada, não seria possível a 

abertura desta.

– Preliminar de prescrição afastada pelo extinto Tribunal Federal de Recursos.

– Autor de ação possessória, por se afirmar possuidor, não pode reivindicar, pois o 

pressuposto para fazê-lo é precisamente o de não ter a posse.

– Constitucionalidade do art. 923 do CPC, é proclamada pela jurisprudência 

pacífica do STF, coadjuvada pela Súmula 487, também do STF.

– Apelações às quais se nega provimento. (e-STJ fl. 812.)

Julgando os primeiros embargos de declaração, o TRF 2ª Região, por 

maioria, assim decidiu:

PROCESSO CIVIL – REIVINDICATÓRIA – POSSESSÓRIA – ART. 923 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

– Ação possessória que, no caso em tela, não se limita ao fato da posse, mas 

aprofunda-se à investigação do domínio, ainda que só para se decidir sobre a 

posse.

– Desnecessária a propositura paralela da ação reivindicatória, em que se cogita a 

mesma questão, qual seja, a do domínio, que fica submetida aos próprios autos 

da ação possessória.

– Incidência da vedação contida no artigo 923 do CPC que declara: 'na pendência 
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do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação 

de reconhecimento do domínio', tornando, portanto, a presente ação reivindicatória 

incabível.

– Não há que se falar em sobrestamento. A questão que se refere ao fato de 

aguardar ou não o trânsito em julgado da ação possessória é meramente 

interpretativa.

– Primeiros embargos de declaração improvido. Prejudicado os embargos de 

declaração de fls. 667/674. (e-STJ fl. 875.)

Novos aclaratórios foram opostos, conhecidos e acolhidos em parte para 

sanar defeitos materiais no julgado embargado, estando o novo acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, 

OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PROVIMENTO 

PARCIAL.

1 – Litisconsortes com procuradores distintos. Aplicabilidade do art. 191 do CPC.

2 – Há afirmativas conflitantes no voto condutor, eis que menciona, com base no 

art. 923 do CPC, que a presente ação seria incabível (fls. 695), mas na conclusão 

mantém o teor do julgamento do apelo, no qual se chancela um resultado de 

mérito (reconhecimento da prescrição), notadamente quando o extinto TFR já tinha 

afastado a aludida preliminar de mérito.

3 – Por outro lado, há obscuridade na afirmativa de que a "presente ação 

reivindicatória já foi exaustivamente examinada e decidida, chegando-se a 

conclusão de que não há direito a amparar os autores", uma vez que a sentença 

reconheceu tão-somente a prescrição e o julgamento do apelo concluiu pelo 

descabimento do petitório em caso de demanda possessória em curso (CPC, art. 

923). Na verdade, o direito em si sequer foi examinado, permanecendo a omissão 

quanto ao resultado do apelo em conflito com a motivação do acórdão.

4 – Entendimento da unanimidade dos votantes a respeito da incidência do art. 

923 do CPC, a despeito da ação ser anterior à vigência da norma.

5 – Resultado pelo provimento parcial do apelo para extinguir o processo sem 

julgamento do mérito.

6 – Para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido debatida e 

enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo 

legal ou constitucional (STF, RTJ 152/242; STJ, Corte Especial, RSTJ 127/36; ver 

ainda: RSTJ 110/187).

7 – Embargos conhecidos e parcialmente providos. (e-STJ fls. 949/950.)

Os últimos embargos de declaração foram "improvidos" pela Corte regional, 

que exarou ementa com o seguinte teor:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. TERCEIROS EMBARGOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO EM RAZÃO DE REFERÊNCIA, NO VOTO CONDUTOR DOS 

SEGUNDOS  EMBARGOS DECLARATÓRIOS, À MOTIVAÇÃO CONTIDA NO 

VOTO VENCIDO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 

APLICAÇÃO E EXTENSÃO DO ART. 923 DO CPC. INCIDÊNCIA IMEDIATA 

SOBRE OS FEITOS PROPOSTOS ANTES MESMO DE SUA VIGÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO QUE JULGOU O SEGUNDOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Inexiste contradição entre as proposições do 

v. acórdão embargado, porquanto o Eminente Relator dos segundos embargos foi 

explícito e coerente ao afirmar que, no julgamento dos primeiros embargos 
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declaratórios, todos os membros do E. Colegiado convergiram no sentido da 

aplicabilidade imediata, ao presente feito, do disposto no art. 923 do CPC e que de 

sua inteligência não se extrai o cabimento da presente ação. 2. Reconheceu-se, 

pois, no julgamento dos segundos embargos declaratórios que, ao negar 

provimento aos primeiros embargos, o e. Colégio Votante redundou, em última 

análise, em manter hígido o improvimento dos apelos e, consequentemente, o 

constante da r. Sentença de primeiro grau a qual, efetivamente, ferira o mérito da 

ação, ao proclamar a prescrição. 3. No julgamento dos segundos embargos 

declaratórios, partindo-se das conclusões alcançadas no julgamento dos primeiros 

embargos declaratórios, o e. Colegiado sanou a contradição e obscuridade 

detectadas – afastando da fundamentação e do dispositivo eventual referência ao 

mérito da presente ação petitória – em virtude da imediata aplicação do art. 923 do 

CPC, culminando, por fim, com o parcial provimento do recurso, em proclamar a 

extinção do feito, nos moldes do art. 267, I e IV do CPC. 4. Refutada a amplitude 

que pretenderam os Embargantes imprimir à referência ao voto vencido feita pelo 

Relator dos segundos embargos declaratórios, afirmando albergar o v. Acórdão 

contradição. Entender de modo diverso seria, por via oblíqua, sagrar vencedor 

entendimento pelo sobrestamento do feito, o qual foi explicitamente rejeitado pela 

douta maioria no julgamento dos primeiros embargos de declaração, bem como 

dos segundos embargos declaratórios. 5. Inexistência de qualquer omissão quanto 

ao disposto nos arts. 458, I e 165, ambos do CPC, uma vez que há ampla 

motivação no voto condutor do v. Acórdão dos segundos embargos declaratórios 

amparando a conclusão alcançada. 6. Embargos Declaratórios improvidos. (e-STJ 

fl. 1.018.)

Daí a interposição de recursos especiais por Isabel de Orleans e Bragança 

e outros, herdeiros da Princesa Isabel (e-STJ fls. 1.026/1.049), Pedro Henrique de 

Orleans e Bragança e outros, também herdeiros (e-STJ fls. 1.101/1.112) e pelo Estado do 

Rio de Janeiro (e-STJ fls. 1.213/1.225).

I. RECURSO ESPECIAL DE ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E 

OUTROS

I.a Afronta aos arts. 471 e 512 do CPC/1973

Nessa parte, sustentam os recorrentes que:

5.1 É inequívoco que o acórdão de fls. 642, prolatado em 20 de julho de 1995, 

decidira pela sustação da ação petitória, até o trânsito em julgado da 

possessória, e que a redação de seu dispositivo, ao negar provimento às 

apelações dos autores, decorria de erro material.

5.2 Nessas condições, a retificação do aresto demandada pelos suplicantes só 

poderia ser no sentido de adequar aquela redação ao decidido.

5.3 Não obstante, os acórdãos de fls. 762/763 e 812/822, em julgamento de 

embargos de declaração interpostos pelos autores, decretaram a extinção da 

ação reivindicatória, inovando na decisão de questão já resolvida e operando 

"reformatio in pejus" do anterior julgado. (e-STJ fl. 1.042.)
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Os dispositivos legais indicados pelos recorrentes, por sua vez, assim 

dispunham:

Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à 

mesma lide, salvo:

I – se, tratando-se de relação jurídica continuada, sobreveio modificação no estado 

de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi 

estatuído na sentença;

II – nos demais casos prescritos em lei.

Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão 

recorrida no que tiver sido objeto de recurso.

As normas processuais indicadas como contrariadas, entretanto, não 

servem  para respaldar a pretensão dos recorrentes.

Com efeito, no julgamento dos recursos de apelação, o TRF 2ª Região 

reconheceu, em suma, na sua fundamentação, que "a concomitância de ação possessória 

e ação petitória é vedada expressamente pelo art. 923, do Código de Processo Civil", 

segundo o qual "na pendência do processo possessório é defeso, assim ao autor como ao 

réu, intentar ação de reconhecimento do domínio" (e-STJ fl. 807). Argumentou, ainda, 

existir "uma natural incompatibilidade lógica entre a reivindicação e a pretensão à tutela 

possessória, por assentarem em pressupostos antagônicos: o de não ter posse o autor, 

no juízo petitório; o de tê-la, no juízo possessório" (e-STJ fl. 809). Ao final, apenas negou 

provimento aos recurso de apelação (cf. e-STJ fls. 810 e 812).

Os ora recorrentes opuseram embargos de declaração, apontando defeitos 

materiais disciplinados no art. 535, I e II, do CPC/1973 (e-STJ fls. 819/825), cujo 

seguimento foi negado em decisão monocrática da então Relatora, Desembargadora 

Federal VALÉRIA ALBUQUERQUE (e-STJ fls. 830/831).

No julgamento do respectivo agravo regimental e dos segundos embargos 

de declaração, estes também assentados no art. 535, II, do CPC/1973, a Relatora, 

Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE, deu "parcial provimento aos embargos 

de declaração, para, ao tempo em que seja sanadas as omissões e contradições 

denunciadas no v. Acórdão embargado na forma da fundamentação supra, emprestar-lhes 

efeitos infringentes para ANULAR o acórdão embargado na parte em que apreciava o 

mérito da ação reivindicatória e DECRETAR o sobrestamento da ação reivindicatória até o 

trânsito em julgado da ação possessória" (e-STJ fl. 870). Entretanto, ficou vencida, 

constando do voto do Desembargador Federal FRANCISCO PIZZOLANTE, designado 

para lavrar o acórdão, que "o artigo 923 do Código de Processo Civil declara que 'na 

pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a 

ação de reconhecimento do domínio', portanto, a presente ação é incabível, não havendo 

que se falar em sobrestamento" (e-STJ fl. 873). Em tal voto vencedor constou, igualmente, 
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que "a presente ação reivindicatória já foi exaustivamente examinada e decidida, 

chegando-se a conclusão de que não há direito a amparar os autores e, como processo é 

muito antigo, não deve ser anulado seu julgamento, pois assim ficará pendente, 

desnecessariamente, por mais tempo" (e-STJ fl. 874). Ademais, "questão que se refere ao 

fato de aguardar ou não o trânsito em julgado da ação possessória é meramente 

interpretativa" (e-STJ fl. 874). Por maioria, foram rejeitados os primeiros embargos de 

declaração e considerados prejudicados os de "fls. 667/674".

Novos embargos de declaração foram opostos pelos autores indicando 

vícios previstos no art. 535 do CPC/1973, os quais foram parcialmente acolhidos, tendo 

em vista a existência de contradição, obscuridade e omissão nos julgados anteriores, 

vícios materiais assim enfrentados, um a um:

Há afirmativas conflitantes no voto condutor, eis que menciona, com base no art. 

923 do CPC, que a presente ação seria incabível (fls. 695), mas na conclusão 

mantém o teor do julgamento do apelo, no qual se chancela um resultado de 

mérito (reconhecimento da prescrição), notadamente quando o extinto TFR já tinha 

afastado a aludida preliminar de mérito.

Por outro lado, há obscuridade na afirmativa de que a "presente ação 

reivindicatória já foi exaustivamente examinada e decidida, chegando a conclusão 

de que não há direito a amparar os autores", uma vez que a sentença reconheceu 

tão-somente a prescrição e o julgamento do apelo concluiu pelo descabimento do 

pedido petitório em caso de demanda possessória em curso (CPC, art. 923).

Na verdade, o direito em si sequer foi examinado, permanecendo a omissão 

quanto ao resultado do apelo em conflito com a motivação do acórdão.

Deve [...] prevalecer, por sua vez, o fundamento de que o art. 923 do CPC incide 

nas ações propostas anteriormente à vigência do Código de 1973 e que se 

encontram em curso, pois todos os julgadores, no acórdão embargado, aceitaram 

tal ponto de vista, havendo fundamentação nesse particular na fl. 684, a qual tomo 

por empréstimo, sendo certo que esta via não é adequada para reformar o 

entendimento adotado no decisum impugnado.

Pelos mesmos motivos, deve ser prestigiado a orientação da maioria no sentido de 

que "a presente ação é incabível, não havendo que se falar em sobrestamento".

Registre-se que há um único apelo (fls. 335/348).

Finalmente, para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido 

debatida e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de 

dispositivo legal ou constitucional (STF, RTJ 152/243; STJ, Corte Especial, RSTJ 

127/36; ver ainda: RSTJ 110/187).

Isto posto,

Conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração interpostos para, 

dando efeitos infringentes, dar parcial provimento ao apelo, para extinguir o 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, I e VI, do CPC. 

(e-STJ fls. 946/947 – grifei.)

Os autores ingressaram com mais aclaratórios – sendo os últimos antes do 

presente recurso especial, desprovidos à unanimidade pelo TRF 2ª Região –, reafirmando 

a existência dos vícios materiais (contradição, obscuridade e omissão) sanados no 

acórdão imediatamente anterior (cf. e-STJ fls. 1.009/1.017).
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Em tal contexto, conclui-se que o Tribunal de origem acolheu os embargos 

de declaração para extinguir a ação reivindicatória diante, sobretudo, da contradição entre 

o fundamento adotado no acórdão da apelação (descabimento da petitória) e o resultado 

final do julgamento (negar provimento à apelação, o que equivaleria manter a prescrição 

decretada na sentença). Evidentemente que os vícios materiais apontados pela Corte 

Regional e que viabilizaram a modificação do resultado da demanda encontram-se 

disciplinados no art. 535 do CPC/1973. Nesse caso, caberia aos recorrentes demonstrar a 

existência de contrariedade a esse dispositivo processual, não ao art. 471 do mesmo 

Código, o qual, aliás permite que o juiz decida "novamente as questões já decididas [...] 

nos demais casos prescritos em lei" (inciso II). Nestes autos, os demais casos prescritos 

em lei seriam contradição, obscuridade e omissão, reconhecidas nos acórdãos recorridos 

com fundamento – volto a dizer – no art. 535 do CPC/1973. A eventual contrariedade ao 

art. 471 do CPC/1973, portanto, se houvesse, seria meramente reflexa, pois dependeria 

da prévia declaração de afronta ao art. 535 do mesmo Código, que não foi apontado no 

presente recurso especial entre as normas violadas.

Sobre o art. 512 do CPC/1973, tal norma processual apenas afirma que "o 

julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que 

tiver sido objeto de recurso". Essa matéria não foi objeto de questionamento no Tribunal 

de origem nem diz respeito à tese de que não se poderia corrigir o dispositivo dos 

julgados para "extinguir a revisional" mesmo diante do reconhecimento de contradição, 

obscuridade e omissão com base no art. 535 do CPC/1973.

O recurso não merece conhecimento nessa parte.

I.b Inaplicabilidade do art. 923 do CPC/1973 – divergência 

jurisprudencial

Os recorrentes afirmam que a norma do art. 923 do CPC/1973 não se aplica 

a este processo, tendo em vista que a ação possessória e a ação reintegratória foram 

ajuizadas antes da vigência do referido Código, não podendo retroagir. Ademais, a 

vedação contida em tal dispositivo refere-se à hipótese em que a possessória esteja 

sendo discutida com base no domínio, o que não ocorreria na "ação de força velha" 

(objeto do REsp n. 1.149.487/RJ, em apenso). Pedem o provimento do recurso "para 

ordenar-se que se prossiga no julgamento da ação reivindicatória" (e-STJ fl. 1.049).

Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem adotou motivação suficiente 

que vai além da simples aplicação do óbice legal disciplinado expressamente no art. 923 

do CPC/1973, o que torna desnecessário até mesmo rediscutir as questões a respeito da 

incidência desse artigo em relação a demandas anteriores à vigência dele, bem como da 

melhor interpretação que se deva dar a essa mesma norma processual, inclusive à luz da 
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afirmada divergência jurisprudencial. A propósito, confiram-se as seguintes passagens do 

acórdão proferido no julgamento das apelações:

Assim, enquanto não julgada a possessória, não é possível abertura do petitório. A 

vedação está expressa no referido art. 923 do CPC.

[...]

Maior razão existe, ainda, para não se admitir que tramitem concomitantemente, 

ação petitória e ação possessória, ambas propostas pela mesma parte.

Adroaldo Furtado Fabrício, em seus "Comentários ao Código de Processo Civil", 

vol. VIII, tomo III, 1980, págs. 514 e 515, esclarece:

"Foi o grande PAULA BAPTISTA, entre nós, quem resumiu de modo 

mais sistemático os argumentos favoráveis à completa separação entre o 

petitório e o possessório, de modo a proibir não apenas a cumulação e 

ambos no mesmo processo, mas também a tramitação paralela das 

ações correspondentes. Ponderava o mestre, em síntese, que só depois 

de esgotado o juízo possessório se poderia cogitar do petitório, 

desdobrando esse princípio geral em suas consequências:

a) aquele que é autor no petitório não pode ser também no possessório, 

pois, não sendo concebível que reivindicasse a coisa de si mesmo, ou 

não tinha a posse e carecia da proteção possessória, ou a tinha e não 

poderia ser admitida ao petitório;

b) autor de ação possessória, porque se afirma possuidor, não pode 

reivindicar, pois o pressuposto para fazê-lo é precisamente o de não ter a 

posse;"

Observe-se que nem mesmo os Autores da ação possessória (os príncipes) 

ousaram afirmar possuírem qualquer direito real, sobre o palácio; seus 

sucessores, ao revés, mais de meio século depois é que propuseram a presente 

ação reivindicatória.

Existe uma natural incompatibilidade lógica entre a reivindicação e a pretensão à 

tutela possessória, por assentarem em pressupostos antagônicos: o de não ter 

posse o autor, no juízo petitório; o de tê-la, no juízo possessório.

Vemos que no caso dos autos, a controvérsia na ação possessória não se limita 

ao fato da posse, mas aprofunda-se à investigação do domínio, ainda que só para 

se poder decidir da posse. É certo que tal ocorrência não subtrai à ação seu 

caráter possessório, porque a sentença, vista em seu conteúdo autoritativo, só 

poderá decidir sobre a posse; entretanto, a resolução sobre domínio, necessária a 

concluir sobre a posse, é resolução "incidenter tantum". Em tais condições, é 

desnecessária e perturbadora a propositura paralela da ação petitória, em que, a 

final, se cogitaria a mesma questão. (e-STJ fls. 808/809 – grifei.)

Tal motivação, sem dúvida, atrelada apenas à natural incompatibilidade 

entre a possessória e a reivindicatória, independe da aplicação do art. 923 do CPC/1973. 

Ou seja, afastar a incidência dessa regra no presente caso não viabiliza, por si, o trâmite 

da ação reivindicatória, ajuizada depois da "ação de força velha". 

Ademais, relativamente à aplicação do Código de Processo Civil de 1973 a 

demandas antigas, o TRF 2ª Região, no acórdão de fls. 939/950 (e-STJ), adotou a 

seguinte fundamentação:

Deve [...] prevalecer, por sua vez, o fundamento de que o art. 923 do CPC incide 
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nas ações propostas anteriormente à vigência do Código de 1973 e que se 

encontram em curso, pois todos os julgadores, no acórdão embargado, aceitaram 

tal ponto de vista, havendo fundamentação nesse particular na fl. 684, a qual tomo 

por empréstimo, sendo certo que esta via não é adequada para reformar o 

entendimento adotado no decisum impugnado. (e-STJ fl. 947 – grifei.)

Por sua vez, a motivação contida na "fl. 684" (atual e-STJ fl. 862) foi 

extraída do voto da em. Desembargadora Federal MARIA HELENA, que assim se 

pronunciou sobre o tema:

Afirmam os embargantes que o art. 923 do CPC não poderia ter aplicação ao 

presente feito, ajuizado em 1955, porquanto não existisse, na Codificação 

Processual de 1939, nenhuma norma similar.

Inicialmente, é de se observar que as normas processuais, por seu caráter 

público, colhem o processo no estado em que se encontra, produzindo efeitos de 

imediato. Assim, se, apesar de ajuizado o feito em 1955, em 1973 sobreveio 

norma que proíbe o seu processamento até solução de lide possessória, essa 

norma tem aplicabilidade imediata.

Mister sejam respeitados, entretanto, todos os atos já praticados e consumados 

sob a égide da legislação anterior, que não incorporava tal proibição. De acordo 

com a lei processual atual, a inicial da ação reivindicatória deverá ser indeferida na 

pendência de ação possessória, ou o processo extinto sem julgamento de mérito.

Esse enfoque, portanto, diz respeito à aplicação da lei no tempo, questão 

jurídica não disciplinada no art. 923 do CPC/1973. Apesar de existirem normas legais que 

tratem do referido tema, os ora recorrentes não as indicaram como ofendidas, incidindo 

por analogia, também por essa razão, o óbice contido na Súmula n. 284 do STF.

Por último, ainda que se desse provimento ao recurso quanto à alegada 

violação do art. 923 do CPC/1973, afastando-se a extinção da ação reivindicatória, 

nenhum efeito concreto, favorável aos ora recorrentes, seria verificado. Destaco que a 

questão relativa ao domínio é objeto do voto que proferi no julgamento do REsp n. 

1.149.487/RJ, em apenso, relativa à ação possessória, no qual concluí que o Palácio da 

Guanabara não era propriedade da Princesa Isabel nem de seu consorte. Apenas lhes foi 

conferida, pelas leis do império, a posse para ser utilizado como residência oficial na 

condição de membros da família imperial. Enfim, o eventual provimento do presente 

recurso não teria efeito prático, tendo em vista que a extinção do processo sem 

julgamento do mérito tão somente seria substituída pela improcedência da ação 

reivindicatória. Nessa parte se encaixa perfeitamente a observação feita pela em. 

Desembargadora MARIA HELENA no julgamento dos primeiros embargos de declaração:

A hipótese versada nos presentes autos – possessória e reivindicatória em que se 

discute o domínio, ajuizadas pelos mesmos autores – é a única questão sobre a 

qual todos os doutrinadores são unânimes. Afirmam que apesar de buscarem 

tutelas distintas, uma vez eleita uma via procedimental, a renovação do pedido em 

outra via, se não desnecessária, é perturbadora, do ponto de vista 

prático-processual. (e-STJ fl. 868.)
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O presente recurso, também nesse ponto, não merece conhecimento.

II. RECURSO ESPECIAL DE PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E 

BRAGANÇA E OUTROS

II.a Ofensa aos arts. 458, II, e 535 do CPC/1973

Sustentam nesse ponto que, "quando da oposição dos embargos de 

declaração, os embargantes solicitaram a explicitação dos fundamentos que levaram o 

acórdão recorrido a adotar a tese de que, na hipótese, a posse está fundada no domínio, 

tendo, todavia, a Egrégia Turma se recusado à prestação jurisdicional" (e-STJ fl. 1.105).

A omissão apontada, todavia, não está caracterizada, constando do 

acórdão das apelações "que no caso dos autos, a controvérsia na ação possessória não 

se limita ao fato da posse, mas aprofunda-se à investigação do domínio, ainda que só 

para se poder decidir da posse" (e-STJ fl. 809).

Por outro lado, no acórdão de fls. 858/876 (e-STJ), que enfrentou os 

segundos embargos de declaração, e até mesmo no voto vencido da em. 

Desembargadora MARIA HELENA, confirmou-se haver discussão, na possessória, acerca 

do domínio, mediante a reprodução de trecho do acórdão proferido nos autos da referida 

demanda, que se encontra em apenso (REsp n. 1.149.487/RJ), nos seguintes termos:

Foi dito na ocasião (fls. 201 da ação possessória 92.02.19258-8):

[...]

Lembre-se que na ação possessória a controvérsia não se limita ao fato 

da posse, mas aprofunda-se à investigação do domínio, ainda que só 

para se poder decidir da posse. (e-STJ fl. 863.)

Mais adiante o mesmo voto vencido asseverou:

Ante o impasse, entendeu a Egrégia 3ª Turma que, ante a vedação do art. 923, 

que proíbe o processamento simultâneo de ação reivindicatória e possessória, 

deveria a ação reivindicatória ser sobrestada até que se decidisse sobre a posse. 

Tal foi feito: julgou-se, primeiro, a ação possessória onde, em várias 

oportunidades, foi dito pelo senhor Relator aprofundar-se ela em discussões que 

iam além da questão possessória. Esta, a posse, estava sendo disputada a título 

de domínio. Isto importou na necessidade de a Turma examinar as normas legais 

atinentes à matéria para demonstrar a inexistência do esbulho por parte da União 

Federal, cujo ato teria sido justificado pela extinção dos motivos que justificavam a 

posse dos autores originários. Essa matéria será examinada no momento próprio. 

(e-STJ fl. 864.)

O voto vencedor proferido no acórdão de fls. 858/876 (e-STJ), no mesmo 

sentido, reiterou trecho do acórdão que julgou as apelações onde consta que "a 

controvérsia na ação possessória não se limita ao fato da posse, mas aprofunda-se à 
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investigação do domínio, ainda que só para se poder decidir da posse" (e-STJ fl. 874)

Com efeito, tanto nos votos vencedores quanto nos vencidos, é afirmado 

que, na "ação de força velha", discute-se também o domínio, fazendo-se remissão, 

inclusive, a acórdão proferido nos autos da mencionada demanda, o que afasta a alegada 

violação dos arts. 458, II, e 535 do CPC/1973 e enseja o desprovimento do recurso 

especial nesse ponto.

II.b Violação dos arts. 6º, caput e § 1º, da LICC (atual LINDB) e 923 do 

CPC/1973

Alegam que a norma do art. 923 do CPC/1973 não poderia ser aplicada 

pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a ação possessória foi ajuizada em 1895 e a 

petitória em 1955, sob pena de desrespeitar o ato jurídico perfeito, protegido no art. 6º, 

caput e § 1º, da LICC (atual LINDB).

Acrescentam, ainda, que a "ação de força velha" é puramente possessória, 

"tendo o acórdão recorrido, data venia, se equivocado ao considerar que a pretensão de 

posse estava fundamentada no domínio" (e-STJ fl. 1.107). Explicam que "este equívoco 

deveu-se, certamente, ao fato de se ter, no curso da ação possessória, entrado em 

considerações a respeito do domínio, o que só ocorreu apenas para reforçar a 

argumentação quanto à procedência dela" (e-STJ fl. 1.107). E mais:

20. Aliás, é de se assinalar que o fato de o julgador, na ação possessória, adentrar 

no exame de matéria de domínio, por tal ser útil para decidir a disputa sobre a 

posse, não pode, de forma alguma, caracterizar a controvérsia como disputa de 

posse a título de domínio.

21. Esta última hipótese só ocorre quando as partes litigantes pretendam a posse 

de uma coisa, fundadas ambas SOMENTE no domínio, ou seja, na POSSE DE 

DIREITO, derivada do domínio.

[...]

23. Para reforçar a tese de que a pretensão manifestada pelos autores está 

alicerçada não na posse de direito, porém na posse da coisa, é de se assinalar 

que só após 26 anos desta posse mansa e pacífica é que a União Federal, 

confessando jamais ter desfrutado da posse direta sobre o Palácio Izabel, pleiteou 

sua imissão nesta posse, o que a ela foi negado pelo Egrégio Supremo Tribunal 

no julgamento proferido no Agravo de Instrumento de nº 100. (e-STJ fls. 

1.107/1.108.)

Invocam julgados do STF para comprovar a divergência jurisprudencial a 

respeito da constitucionalidade e da interpretação do art. 923 do CPC/1973 (RE n. 

87.344/MG, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, TRIBUNAL PLENO, DJ de 16.10.1978, e RE n. 

89179-0/PA, Rel. Ministro CORDEIRO GUERRA, SEGUNDA TURMA, DJ de 31.8.1979).

Adoto, nesse ponto, parte dos fundamentos que ensejaram o não 

conhecimento do recurso interposto por Isabel de Orleans e Bragança e outros (item 

"I.b"). Deixaram os recorrentes de indicar a norma legal que afastaria, antes da vigência 
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do CPC/1973, a natural incompatibilidade entre a possessória e a reivindicatória afirmada 

pelo Tribunal de origem, incidindo a vedação contida na Súmula n. 284 do STF.

Ademais, também em relação ao presente recurso especial, o pretendido 

provimento quanto à alegada violação dos arts. 6º, caput e § 1º, da LICC (atual LINDB) e 

923 do CPC/1973, afastando-se a extinção da ação reivindicatória, nenhum efeito 

concreto, favorável aos ora recorrentes, seria verificado, pelas mesmas razões deduzidas 

no item "I.b" deste voto.

O presente recurso, portanto, nesse ponto, seja pela alínea "a" seja pela 

alínea "c" do permissivo constitucional, não merece conhecimento.

II.c Contrariedade aos arts. 1.210, § 2º, do CC/2002 e 505 do CC/1916

As alegações do recurso especial, nessa parte, são bastante singelas, a 

saber:

31. O vigente C. Civil, em seu artigo 1210, § 2º, após deferir ao possuidor 

esbulhado o direito de ter a sua posse restituída, estabelece:

"Não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".

32. Trata-se de repetição do que já constava do artigo 505 do C. Civil anterior, cuja 

segunda parte era restrita à hipótese da disputa da posse a título de domínio, 

contexto sob o qual foi editada a Súmula 487 do S.T.F., "in verbis":

"Será deferida a posse a quem, evidentemente tiver o domínio, se com 

base neste for disputada".

(o destaque não é do original.)

33. Também com base nestes artigos, vê-se que se equivocou, data venia, o 

acórdão recorrido ao extinguir, sem julgamento de mérito, a ação reivindicatória, 

apesar de na ação possessória anteriormente proposta, a posse não estar sendo 

disputada a título de domínio. (e-STJ fl. 1.111.)

Também acerca dessa questão, o recurso especial não enseja seu 

conhecimento.

Preliminarmente, tais normas legais, por serem de natureza material, não 

alcançam a fundamentação adotada no acórdão recorrido, que se limitou a extinguir a 

ação reivindicatória, sem julgamento do mérito, com base em motivação exclusivamente 

processual. Com efeito, o Tribunal de origem apenas inadmitiu o trâmite da ação petitória 

simultaneamente à ação possessória ajuizada em primeiro lugar por considerá-las 

incompatíveis e, também, por aplicação do art. 923 do CPC/1973.

Especificamente quanto ao art. 1.210, § 2º, do CC/2002, por ser de direito 

material, é sabido que esse dispositivo não pode retroagir para atingir direitos constituídos 

anteriormente à vigência dele.

A inadequada indicação das normas legais referidas justifica a aplicação, 
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por analogia, da Súmula n. 284 do STF.

Este recurso, portanto, merece apenas parcial conhecimento e, nessa 

parte, deve ser desprovido.

III. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Afirma se reportar "a manifestação do Estado, a fls. 59/68 dos autos 

judiciais, bem como a todas as demais manifestações pelo ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, lançadas aos autos, a fim de que seus termos fiquem fazendo parte integrante 

e complementar das presentes razões" (e-STJ fl. 1.215).

Explica que, "como o Estado sucumbiu na parte do Acórdão que rejeitou a 

preliminar de mérito de prescrição", recorre "para que a matéria da prescrição seja 

conhecida pela Turma no caso de acolhimento dos recursos especiais dos autores" 

(e-STJ fl. 1.215 – grifei). No mérito recursal, apresenta as seguintes razões:

A sentença do eminente Juiz federal dr. Evandro Gueiros Leite e o Parecer do Sr. 

Procurador da República Dr. Mário Vasconcellos Ribeiro, bem demonstram as 

razões da prescrição.

Ao ser proposta a ação reivindicatória, esta já tinha a eficácia de sua pretensão 

prescrita.

Isto porque as ações, antes e depois do Código Civil de 1916, prescreviam em 30 

(trinta anos), conforme Ord. Livro IV, Tít. 79 e artigo 177 do Código Civil de 

1916, em sua redação originária.

Com o advento da Lei nº 2437 de 07.03.55, o prazo prescricional foi reduzido para 

20 (vinte) anos.

Deste modo, repita-se, a ação está prescrita, tendo a prescrição se consumado 

em 1925, ou seja, 21 (vinte e um) anos antes do protesto levado a efeito pelos 

autores, em 1946.

Quer se tome, para efeito de definir a actio nata, como início do prazo 

prescricional do prazo trintenário, a data do Decreto 447, de 18 de julho de 1891, 

quer se tome como início a data do apossamento do imóvel, em 25 de maio de 

1895, mais de 30 (trinta) anos se passaram, seja até a data do ajuizamento de 

notificação (ocorrida em 1946), seja até a data do ajuizamento da ação 

reivindicatória, ocorrida em 1955, posto que, nas duas situações, já havia 

decorrido mais de sessenta nos da data em que a União tomara posse do imóvel.

Ao contrário, passado todo esse tempo, levando em consideração o princípio da 

presunção de legitimidade dos atos administrativos, o Estado teria usucapido o 

imóvel.

Finalmente, mesmo que assim não se entendesse, já teria ocorrido a prescrição 

intercorrente, em razão do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1952.

Isto posto, deve ser acolhida a prescrição, seja em razão do Decreto nº 20.910, 

de 06 de janeiro de 1932, e do artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de 

agosto de 1952, seja em razão dos prazos de prescrição trintenária e 

vintenária, todos já ultrapassados, em 14 de julho de 1964.

Dessarte, a decisão do Acórdão que rejeitou a prescrição, violou e negou 
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vigência às normas jurídicas contidas nas leis existentes nas Ord. Livro IV, Tít. 

79, no artigo 177 do Código Civil de 1916, em sua redação originária, no 

Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e no artigo 3º do Decreto-Lei nº 

4.597, de 19 de agosto de 1952. (e-STJ fls. 1.223/1.225.)

Ao final, "requer seja o presente conhecido e provido para que seja 

determinada que, em caso de eventual provimento dos recursos especiais interpostos 

pelos autores da ação, seja examinado o presente recurso adesivo para que seja o 

Acórdão reformado a fim de que se decrete a prescrição da eficácia da pretensão dos 

autores da ação" (e-STJ fl. 1.225 – grifei).

Preliminarmente, estamos diante de um "recurso especial condicional", o 

qual somente deverá ser apreciado, segundo o próprio recorrente, "no caso de 

acolhimento dos recursos especiais dos autores". Como neste voto, sobre o mérito da 

reivindicatória, proponho desprover os recursos especiais dos autores, considero 

prejudicado o recurso do Estado do Rio de Janeiro.

Eventualmente ultrapassada a referida prejudicialidade, incide a vedação da 

Súmula n. 207 do STJ, segundo a qual "é inadmissível recurso especial quando cabíveis 

embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem". No presente 

caso, a ação reivindicatória foi julgada no mérito, decretando-se a prescrição trintenária, e 

a Primeira Turma do antigo TFR, em acórdão de 17.12.1979, por maioria, reformou tal 

sentença e, consequentemente, afastou a prescrição relativamente à reivindicatória (AC n. 

28.448) (cf. e-STJ fls. 532/601). Houve sucessivos embargos de declaração no antigo 

TFR e no TRF 2ª Região, sendo que os últimos foram julgados em 12.5.2008, publicado o 

acórdão em 28.5.2008 (e-STJ fls. 1.009/1.020), quando o art. 530 do CPC/1973 possuía a 

seguinte redação:

Art. 530. Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver 

reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado 

procedente a ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão 

restritos à matéria objeto da divergência. (Redação dada pela Lei n. 10.352, de 

26.12.2001.)

Nestes autos, conforme se verifica, a sentença de mérito que decretou a 

prescrição foi reformada, sendo cabível a interposição de embargos infringentes.

Sobre esse aspecto, destaco que o Estado do Rio de Janeiro interpôs 

embargos infringentes insistindo na tese de prescrição (e-STJ fls. 632/651), admitidos na 

origem, sendo determinado seu "seguimento na oportunidade própria" (e-STJ fls. 

658/659). Ocorre que, em 18.2.1992, o ente público apresentou petição afirmando que a 

matéria de que tratam tais infringentes (prescrição) estaria ultrapassada na hipótese de 

julgamento favorável à União quanto ao mérito. Eis o texto da mencionada petição:

Apreciada a matéria prescricional pelo Tribunal Federal de Recursos, decidiu essa 

Corte desacolher a prescrição (fls. 464) tendo o Ministro Relator julgado prescrita 
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ambas as ações, o Ministro Revisor apenas a primeira e o vogal não prescritas as 

duas (fls. 464 e seguintes dos autos da apelação cível 25448).

O Estado na qualidade de vencido, mas com um voto a seu favor, manifestou 

embargos infringentes publicado que foi acórdão versando exclusivamente sobre 

matéria prescricional (fls. 509/520).

Ambas as partes, entretanto, apresentaram embargos de declaração eis que o 

mérito não fora objeto de apreciação pelo Tribunal (fls. 484 e seguintes e fls. 490 

e seguintes) embargos estes que mereceram guarida, com o Tribunal,

"...declarando que a turma deve prosseguir no julgamento..." (fls. 539).

[...]

Por outro lado, julgado o mérito, se a favor da União, a matéria prescricional estará 

ultrapassada, quanto à Re e seu assistente.

Se, no entanto, a decisão for contrária, data venia, os embargos infringentes 

deverão ser apreciados.

Com estas considerações pede e espera o Estado o prosseguimento do feito, com 

seu julgamento, por entender, data venia, estar completa a instrução processual, 

vendo, por fim aceitos os pedidos de improcedência formulados pela União Federal 

e pelo Estado do Rio de Janeiro. (e-STJ fls. 728/729 – grifei.)

Em tais circunstâncias, sobretudo pelo fato de que o mérito da ação foi 

mantido pelo TRF 2ª Região favoravelmente ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO, entendo 

ter havido desistência dos embargos infringentes. A propósito, observe-se que, depois de 

julgados os recursos de apelação nos dois processos (ação reivindicatória/presente 

demanda e possessória), não houve pedido para que os embargos infringentes fossem 

julgados na instância ordinária.

Aplico, portanto, o óbice da Súmula n. 207 do STJ para não conhecer do 

recurso especial adesivo.

Quanto à violação do Decreto n. 20.910/1932 e do art. 3º do Decreto-Lei n. 

4.597/1942, o qual se remete ao mencionado decreto quanto ao prazo prescricional, não 

encontra respaldo na antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na desta 

Corte, que afastam a prescrição quinquenal relativamente às ações fundadas em direito 

real, como é o caso da presente ação reivindicatória, mesmo quando substituída pelo 

pedido de indenização formulado nos autos de desapropriação indireta. A propósito, no 

que se refere a esta última espécie de demanda (desapropriação indireta), a 

jurisprudência é clara no sentido de que o pedido indenizatório apresentado em 

decorrência da impossibilidade de reivindicar e de utilizar o imóvel está fundamentado no 

direito real de propriedade, que, por ato do Estado, não pode mais ser usufruído. Daí que 

se afasta o prazo quinquenal, pertinente a direitos pessoais, e confere-se-lhe a mesma 

sorte da reivindicatória.

Do Supremo Tribunal Federal, indico os seguintes precedentes:

AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO E NULIDADE DE ESCRITURA.

Não incide a prescrição quinquenária estabelecida em favor da União, Estados e 

Municípios e suas autarquias, nas ações reais, como assentado na doutrina e na 

jurisprudência dos tribunais. A ação de reivindicação é tipicamente real, que só 
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prescreve em dez anos entre presentes e, entre ausentes, em quinze, nos termos 

do artigo 177 do Código Civil, alterado pela Lei n. 2.437/55.

Verificados, entretanto, os requisitos da prescrição aquisitiva do usucapião 

ordinário, previsto no artigo 551 do aludido Código, lapso de tempo, justo título e 

boa fé, rejeitam-se os embargos. (RE n. 75.942/PE – Embargos, Rel. Ministro 

ALIOMAR BALEEIRO, TRIBUNAL PLENO, DJ de 18.2.1975.)

Prescrição quinquenal. Inaplicabilidade às ações reais. Recurso extraordinário não 

conhecido. (RE n. 68.304/GB, Rel. Ministro XAVIER DE ALBUQUERQUE, 

SEGUNDA TURMA, DJ de 9.4.1973.)

– Ação de desapropriação indireta. Prescrição.

– A ação de desapropriação indireta inclui-se entre as ações reais. Os bens 

indiretamente desapropriados, porque aproveitados para fins de necessidade ou 

utilidade pública, ou de interesse social, não podem ser reavidos in natura. 

Impossível vindicar o próprio bem, a ação, cujo fundamento é o direito de 

propriedade, visa, precipuamente, à prestação do equivalente da coisa 

desapropriada, que é a indenização assegurada na Constituição, como 

pressuposto do ato de retirada da propriedade, de seu titular.

– Inaplicabilidade da prescrição quinquenal à ação de desapropriação indireta.

– O art. 177 do Código Civil deve aplicar-se em harmonia com os arts. 550 e 551 

do mesmo Código; vivo o domínio, não pode deixar de ser considerada viava a 

ação que o protege.

– Enquanto o expropriado não perde o direito de propriedade, por efeito de 

usucapião do expropriante, vale o princípio constitucional sobre o direito de 

propriedade e o direito à indenização, e tem tele a ação de desapropriação indireta. 

O prazo, para esta ação, é o da reivindicatória.

– Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essas questões. (RE n. 

63.833/RS – Embargos, Rel. Ministro ELOY DA ROCHA, TRIBUNAL PLENO, DJ 

de 9.6.1972.)

Prescrição quinquenal, de que goza a Fazenda Pública.

Não se aplica, em se tratando de direitos reais. (Ag n. 45.092/GB, Rel. Ministro 

LUIZ GALLOTTI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 27.6.1969.)

Prescrição quinquenal, de que goza a Fazenda Pública.

Não se aplica às ações reais.

Ação de reivindicação julgada procedente.

Recurso extraordinário conhecido e não provido. (RE n. 65.776/PR, Rel. Ministro 

LUIZ GALLOTTI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29.12.1969.)

Prescrição quinquenal, de que goza a Fazenda Pública.

Não se aplica às ações reais. (RE n. 57.966/SP, Rel. Ministro LUIZ GALLOTTI, 

PRIMEIRA TURMA, DJ de 24.6.1966.)

Prescrição. A prescrição não envolve apenas matéria de direito, mas também e 

sobretudo matéria de fato. Decretá-la sem ouvir, ao respeito, a parte contrária, é 

surpreender esta, e cercear-lhe o direito de defesa, de oferecer contra prova da 

não consumação ou inocorrência da mesma.

A prescrição quinquenal, estabelecida, pelo decreto nº 20.910, de 1932, em favor 

da União, dos Estados e dos Municípios, não se aplica às ações reais e sim às 

pessoais.

Documento: 1746622 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/02/2019 Página  34 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Em se tratando da ação de reivindicação, cujo prazo prescricional é o de 30 anos 

(– trinta), não se aplica o prazo previsto no art. 177, do Código Civil. (RE n. 

27.663/MT, Rel. Ministro SAMPAIO DA COSTA, SEGUNDA TURMA, DJ de 

6.10.1955.)

Igualmente o Superior Tribunal de Justiça repele a incidência da prescrição 

quinquenal quando se cuidar de ação de natureza real. Na verdade, o direito de 

reivindicar ou de obter a indenização substitutiva na ação de desapropriação indireta fica 

impossibilitado somente quando transcorrido o prazo para a usucapião. Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL. 

AÇÃO DE NATUREZA REAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 

119/STJ. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, 

PARÁGRAFO ÚNICO. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 2.028 DO CC/02. REGRA 

DE TRANSIÇÃO.  JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. 

IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 69/STJ.

1. A ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não 

transcorrido o prazo para aquisição da propriedade por usucapião, ante a 

impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em 

relação ao preço correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo.

2. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação 

de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 

119/STJ).

3. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 anos 

(art. 1.238, parágrafo único), na hipótese de realização de obras ou serviços de 

caráter produtivo no imóvel, devendo-se, a partir de então, observadas as regras 

de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.

4. Especificamente no caso dos autos, levando-se em conta que o apossamento 

ocorreu em 1988 e que decorreu mais da metade do prazo vintenário do código 

revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, incide 

o prazo de vinte anos do Código Civil de 1916, nos termos da Súmula 119/STJ, o 

que afasta a prescrição, considerando que a ação foi proposta em 2.12.2005.

[...]

7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.554.469/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23.5.2016.)

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO 

DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 

PRAZO PRESCRICIONAL. VINTENÁRIO. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA 

DE ORDEM PÚBLICA.

[...]

III - Este Sodalício tem se manifestado que, tanto para o caso de desapropriação, 

como para o de limitação administrativa, o prazo prescricional é de vinte anos. 

Precedentes: REsp nº 435.128/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 19/05/2003 e Esp 

nº 168.356/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 17/06/2002. 

IV - Agravo regimental improvido. (AgRg n. 932.703/SC, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 5.5.2008.)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS MORATÓRIOS. 

JUROS COMPENSATÓRIOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.

[...]
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2. O prazo prescricional nas desapropriações indiretas, por tratar-se de ação de 

direito real, não se sujeitam ao prazo prescricional qüinqüenal estabelecido no 

Decreto nº 20.910/32, mas sim ao prazo vintenário, que, em princípio, deve ser 

contado a partir do decreto expropriatório (Súmula 119/STJ).

[...]

6. Recurso especial dos expropriados provido. Recurso especial do DAER/RS 

provido em parte. (REsp n. 656.773/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, DJ de 4.8.2006.)

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. AÇÃO DE 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NATUREZA REAL.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que as ações de 

desapropriação indireta são de natureza real e sujeitas a prescrição vintenária. 

Súmula n. 119. 

2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n 193.251/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJ de 20.3.2006.)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. 

PRESCRIÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE. 

PROPRIEDADE. DIREITO MATERIAL EM DISCUSSÃO DE NATUREZA REAL. 

PRESCRIÇÃO DO ANTIGO CÓDIGO CIVIL.

I - Não obstante a autora ter intitulado a ação de anulatória de ato administrativo, 

fica clarividente dos autos que a demanda é reivindicatória, sendo certo que o 

direito material em conflito é de natureza real, pois, apesar de ter sido incluído 

dentre os pleitos formulados na exordial a anulação da portarias que arrecadaram 

as terras, não resta dúvida de que a pretensão final buscada pela ora recorrida é a 

restituição dos imóveis.

II - Sem embargo do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que 

expressamente prevê que a prescrição qüinqüenal tem aplicação em qualquer tipo 

de direito ou ação em face da Fazenda Pública, é assente na doutrina e na 

jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ações que envolvam 

direitos reais, o prazo prescricional é o comum, ou seja, o do Código Civil. 

Precedente: REsp. nº 623.511/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 06/06/05.

III - Recurso especial improvido. (REsp n. 770.014/MT, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 19.12.2005.)

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCRIÇÃO 

QUINQÜENAL.

1. Assim como o Estado dispõe do prazo de cinco anos para acionar os 

cidadãos, dispõem estes do mesmo tempo para acionar o Estado, nos termos do 

Dec. 20.910/32.

2. Abrem-se duas exceções à regra: as situações  excepcionais que impedem o 

início do lapso prescricional ( a instalação do governo revolucionário no poder por, 

exemplo), as ações reinvindicatórias cujo prazo prescricional é vintenário.

[...]

5. Recurso especial improvido. (REsp n. 313.888/SP, Rel. originário Ministro 

FRANCIULLI NETTO, Rel. para acórdão Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, DJ de 30.5.2005.)

Desapropriação Indireta. Ação Real. Prescrição Real. Prazo. Autarquia. Duplo 

Grau de Jurisdição. Carência de Ação. Decreto 3365/41 (arts. 10 e 28, § 1º). 

Código Civil, artigos 173, 177, 550 e 551. Decreto 20.910/32 (arts. 1º e 2°). 
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Súmulas 7 e 119/STJ e 620/STF.

1. Demonstrado o domínio, enquanto o proprietário não perder o direito de 

propriedade, fundada a demanda nesse direito, substituída a pretensão 

reivindicatória pelo pedido indenizatório correspondente ao valor do imóvel afetado 

pelo apossamento administrativo, não ocorre a prescrição quinquenal. "Vivo o 

domínio, não pode deixar de ser considerada viva a ação que o protege", 

estadeando-se a prescrição vintenária (Súmula 119/STJ).

2. Não transcorrido, no caso, o prazo vintenário, observada a causa de pedir, 

persiste o direito de agir.

3. Sem significação, na espécie, o recurso oficial (Súmula 620/STF).

4. Recurso não conhecido. (REsp n. 153.756/RS, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ de 17.12.1999.)

A propósito, a Segunda Seção desta Corte Superior, em precedentes 

antigos, reconheceu corretamente que a ação reivindicatória não é atingida pela 

prescrição extintiva. Em relação a prazos, pode ser ajuizada enquanto não reconhecida a 

usucapião ou a prescrição aquisitiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 

IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO OCORRENTE. 

VERBETE Nº 83 DA SÚMULA 83 DO STJ.

Pacífica a jurisprudência do STJ no mesmo sentido do acórdão recorrido, incide o 

óbice do verbete n. 83 da Súmula desta Corte.

Agravo improvido. (AgRg no Ag n. 569.220/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, QUARTA TURMA, DJ de 4.10.2004.)

Ação reivindicatória. Prescrição. Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 

Precedentes da Corte.

1. Sem discrepância a jurisprudência da Corte sobre a imprescritibilidade da ação 

reivindicatória.

2. Não avançando o especial sobre o fundamento de mérito, aplica-se a Súmula nº 

283 do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 216.117/RN, Rel. Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ de 28.2.2000.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – 

IMPRESCRITIBILIDADE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA DE 

DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 330, I, DO CPC – ÔNUS DA PROVA – 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL 

DEFICIENTE – SÚMULAS 07/STJ E 284/STF – INCIDÊNCIA.

I – O direito de propriedade é perpétuo, extinguindo-se somente pela vontade do 

dono, ou por disposição expressa de lei, nas hipótese de perecimento da coisa, 

desapropriação ou usucapião. Neste último caso, a perda da propriedade se opera 

em decorrência da prescrição aquisitiva, mas não em função do prazo 

estabelecido no art. 177 do Código Civil.

[...]

V – Recurso especial não conhecido. (REsp n. 144.330/AC, Rel. Ministro 

WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJ de 29.11.1999.)
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BEM INALIENÁVEL. Venda mediante alvará. Subrogação. Intervenção do 

Ministério Público. Descumprimento do dever de aquisição de outro imóvel. Ação 

reivindicatória. Prescrição.

[...]

3. O direito à ação reivindicatória prescreve juntamente com a prescrição aquisitiva 

em favor de outrem, mas não pelo simples decurso do prazo.

Arts. 82 do CPC, 1677 do CC e 177 do CCivil.

Recurso não conhecido. (REsp n. 37.859/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 

AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ de 18.4.1997.)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MATÉRIA DE PROVA – 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

I – Segundo a jurisprudência e a doutrina, a ação reivindicatória é imprescritível, 

admitindo-se, porém, que o possuidor, quando presentes os pressupostos da 

usucapião, alegue este contra o proprietário para elidir o pedido.

[...]

III – É da jurisprudência que só com a prescrição aquisitiva de outrem é que o 

antigo titular do domínio vem a perder o seu domínio.

IV – Recurso não conhecido. (REsp n. 49.203-3/SP, Rel. Ministro WALDEMAR 

ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJ de 8.5.1995.)

Com efeito, diante da motivação e da jurisprudência referida, não está 

caracterizada a alegada contrariedade ao Decreto n. 20.910/1932 e ao art. 3º do 

Decreto-Lei n. 4.597/1942, sendo inaplicável a prescrição quinquenal disciplinada nos 

referidos diplomas.

Outro fundamento para não se conhecer do presente recurso diz respeito à 

aplicação analógica da Súmula n. 283 do STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente 

e o recurso não abrange todos eles".

No presente caso, o antigo TFR, no tocante à forma de contagem do prazo 

prescricional, destacou os seguintes aspectos e fundamentos jurídicos:

(i) "não há falar em soma dos períodos anterior e posterior ao início da 

vigência do Código Civil, em 1º de janeiro de 1917 (art. nº 1.806)" (e-STJ fl. 593);

(ii) "quanto ao primeiro período, [...] houve citação válida da União, 

interrompendo a prescrição, como se pode verificar pela primeira ação, dita de força 

velha" (e-STJ fl. 593);

(iii) "quanto ao segundo, iniciando-se em 1º de janeiro de 1917, somente em 

1947, trinta anos depois, é que ocorreria a prescrição, de resto também interrompida, 

mediante protesto judicial (Código Civil, art. 172, II; Cód. de Proc. Civil, de 1939, art. 730), 

que promoveram os Autores, em 1946" (e-STJ fl. 593);

(iv) "quando sobreveio a Lei nº 2.437, de 7.3.1955, que entraria em vigor no 

dia 1º de janeiro de 1956, reduzindo os prazos prescricionais, ingressaram os autores 

com a ação reivindicatória, em 29 de dezembro de 1955, ordenada a citação, por 
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despacho judicial, no mesmo dia, interrompendo a prescrição" (e-STJ fl. 593);

(v) "o art. 166, § 2º, do CPC de 1939, então vigente, que 'a prescrição 

considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação'; e a citação se 

efetivou, como bem esclarecem os próprios Réus, dentro do decêndio legal (fl. 195-AC nº 

25.448)" (e-STJ fl. 593).

Concluiu aquele colegiado pela ausência de "prescrição liberatória ou 

extintiva" aduzindo que, "entre a data do fato – 28 de maio de 1894 – e a entrada em vigor 

do Código Civil, em 1º de janeiro de 1917, apenas vinte e três anos haviam decorrido; com 

o novo Código, passou-se a contar novo prazo, que também não foi alcançado, como se 

demonstrou" (e-STJ fl. 594).

Quanto à suposta prescrição intercorrente, igualmente foi repelida pelo 

antigo TFR com fundamento na responsabilidade do Poder Judiciário, assim:

Por igual, não resiste ao menor exame a pretensão de que ocorreu a prescrição 

intercorrente, já que faltou impulso oficial e nada havia a ser imputado à iniciativa 

da parte, pois quem designa audiência é o Juiz.

Ao que tudo indica, aconteceu fato semelhante ao ocorrido com a outra ação. A 

audiência não se realizou "por motivo superveniente", segundo o Escrivão (fl. 

268v.), isto em 25.1.1957. Em 30 de novembro de 1966, somente após busca em 

Cartório, o Escrivão localizou "os presentes autos que se encontravam misturados 

com outros autos". Quer dizer: da desorganização do próprio Cartório, por fato de 

modo algum atribuível aos Autores, pretende-se que sobre eles incida prescrição 

intercorrente. (e-STJ fls. 595/596.)

Ocorre que, relativamente à prescrição intercorrente, o Estado do Rio de 

Janeiro nem mesmo a invocou novamente, permanecendo incólume a fundamentação 

adotada no acórdão da antiga Corte Federal de Recursos.

No tocante à prescrição "liberatória ou extintiva", deixou o recorrente de 

rebater a forma de contagem do respectivo prazo aplicada no acórdão recorrido, que 

acolheu como marcos interruptivos a data em que entrou em vigor o CC/1916 (1º.1.1917) 

e o protesto judicial efetuado em 1946. Também não cuidou do fundamento de que a Lei 

n. 2.437, de 7.3.1955, que teria reduzido o prazo prescricional de 30 (trinta) para 20 

(vinte) anos, entrou em vigor apenas em 1º.1.1956, depois portanto da propositura da 

presente ação reivindicatória, em 29.12.1955.

Para afastar qualquer dúvida acerca da ausência de impugnação dos 

fundamentos adotados no acórdão recorrido, confiram-se as seguintes passagens do 

recurso especial:

A sentença do eminente Juiz federal dr. Evandro Gueiros Leite e o Parecer do Sr. 

Procurador da República Dr. Mário Vasconcellos Ribeiro, bem demonstram as 

razões da prescrição.

Ao ser proposta a ação reivindicatória, está já tinha a eficácia de sua pretensão 

prescrita.

Isto porque as ações, antes e depois do Código Civil de 1916, prescreviam em 30 
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(trinta anos), conforme Ord. Livro IV, Tít. 79 e artigo 177 do Código Civil de 1916, 

em sua redação originária.

Com o advento da Lei nº 2437 de 07.03.55, o prazo prescricional foi reduzido para 

20 (vinte) anos.

Deste modo, repita-se, a ação está prescrita, tendo a prescrição se consumado 

em 1925, ou seja, 21 (vinte e um) anos antes do protesto levado a efeito pelos 

autores, em 1946.

Quer se tome, para efeito de definir a actio nata, como início do prazo 

prescricional do prazo trintenário, a data do Decreto 447, de 18 de julho de 1891, 

quer se tome como início a data do apossamento do imóvel, em 25 de maio de 

1895, mais de 30 (trinta) anos se passaram, seja até a data do ajuizamento de 

notificação (ocorrida em 1946), seja até a data do ajuizamento da ação 

reivindicatória, ocorrida em 1955, posto que, nas duas situações, já havia 

decorrido mais de sessenta anos da data em que a União tomara posse do imóvel.

Ao contrário, passado todo esse tempo, levando em consideração o princípio da 

presunção de legitimidade dos atos administrativos, o Estado teria usucapido o 

imóvel. (e-STJ fls. 1.223/1.224.)

Conforme se pode verificar, o ente público efetuou a contagem do prazo 

prescricional de forma diversa da que foi realizada no acórdão recorrido, deixando de 

demonstrar as razões pelas quais os marcos interruptivos invocados pelo antigo TFR 

afrontariam a lei. Além disso, o art. 177 do CC/1916 apenas estabelece prazos, sem 

disciplinar como serão contados.

Tampouco a manifestação de "fls. 59/68" – atualmente "e-STJ fls. 94/110" –, 

à qual o recurso especial se reporta, cuida do tema pertinente à prescrição. Em tais 

folhas, na verdade, constam instrumentos de procuração, certidões, mandados de 

intimação, cálculos do contador e outras peças alheias ao presente assunto.

Ademais, apesar de o recurso especial estar fundamentado, também, na 

alínea "c" do permissivo constitucional, não foi colacionado nenhum paradigma para 

confronto.

O óbice da Súmula n. 283 do STF, portanto, deve ser aplicado por analogia, 

e o recurso do Estado do Rio de Janeiro, sob qualquer enfoque, não merece 

conhecimento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial interposto por Isabel 

de Orleans e Bragança e outros, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto por 

Pedro Henrique de Orleans e Bragança e outros e NEGO-LHE PROVIMENTO e NÃO 

CONHEÇO do recurso adesivo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.141.490 - RJ (2009/0131097-8)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relator): Senhor 

Presidente, acompanho o magnífico voto de Vossa Excelência, o qual, aliado às 

belíssimas sustentações orais, nos fizeram rememorar importantes momentos de 

nossa  história.

Ressalto, como já fez Vossa Excelência, que não estamos julgando aqui 

uma possível reparação global que fosse devida à nossa Família Imperial quando de 

seu banimento do País, mas apenas a questão relativa ao título pelo qual o Palácio 

Izabel, hoje Palácio Guanabara, era ocupado e eventual direito de indenização pelo seu 

desapossamento. 

Esse prédio foi adquirido, com recursos da Nação, para habitação da 

Princesa Imperial. Não era de propriedade do Conde e da Condessa d' Eu, Princesa 

Isabel. Idêntica questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão 

proferido em 16.3.1898, relação ao denominado Palácio Leopoldina, em ação 

possessória ajuizada por Dom Pedro Augusto de Saxe Coburgo Gotha e Bragança, cujo 

regime jurídico era o mesmo, estabelecido pelas mesmas leis e semelhantes contratos 

matrimoniais. 

Sustentam os recorrentes que não seriam iguais as circunstâncias do 

Palácio Leopoldina e do Palácio Izabel, porque o Palácio Leopoldina teria sido 

indenizado ao viúvo da precocemente falecida Princesa Leopoldina.

Ocorre que, dos próprios documentos trazidos nos memoriais, observo 

que o acordo relativo ao dote da falecida Princesa Leopoldina, que foi firmado em 1888, 

portanto, durante a Monarquia, estabelecia que fosse pago o dote da falecida Princesa - 

devido em decorrência do falecimento, nos termos do contrato matrimonial - na 

importância de 1.200 (mil e duzentos) contos de réis: um terço para o viúvo e dois 

terços para os quatro filhos, valores esses que deveriam ficar em usufruto dos 

beneficiários. Além disso, foi estabelecido que, fora essa quantia, o Palácio Leopoldina 

ficaria em "administração e usufruto" do segundo Duque de Saxe, filho da Princesa 

Leopoldina, o qual já havia atingido a maioridade. 

Portanto, essas quantias que foram destinadas à família da Princesa 

Leopoldina, ainda durante a Monarquia, foram pagas por força de outras cláusulas do 

contrato matrimonial que não estipulavam apenas o valor para aquisição para moradia 

do que viria a ser depois denominado "Palácio Leopoldina" (assim como o Palácio 

Isabel). Elas previam dotação para compra de móveis, enxoval e apetrechos para 
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guarnecer os Palácios e também previam dotação anual para a manutenção da família 

e havia estipulação também do que aconteceria em caso de morte de um dos cônjuges. 

Tudo isso estava disciplinado nesses contratos.

No caso da Princesa Leopoldina, pois, como ela faleceu ainda durante a 

Monarquia, foi seguido à risca o contrato matrimonial e houve o pagamento dessa 

dotação, que não correspondia ao valor do Palácio, mas a outras estipulações. O 

Palácio, expressamente nesse acordo, ficou sob usufruto e administração do filho mais 

velho da falecida Princesa Leopoldina, que era o morgado, Príncipe Pedro Augusto. 

Quando proclamada a República, também o Palácio Leopoldina foi tomado, o que 

ensejou essa ação possessória julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a propósito do 

Palácio da Leopoldina, que, a meu ver, constitui precedente de hipótese absolutamente 

semelhante para que se julgue o presente caso.

Assim, não estamos aqui discutindo outras indenizações a que pudesse 

fazer jus a Princesa Isabel e que, certamente, não foram recebidas, porque ela foi 

banida, juntamente com a Família Imperial, ao contrário da Princesa Leopoldina, que 

faleceu antes do fim da Monarquia.

No tocante a ela, o seu contrato matrimonial foi completamente cumprido 

com o pagamento da dotação destinada ao seu viúvo e filhos, ficando o Palácio na 

administração do seu filho mais velho, tendo sido posteriormente ocupado pelo Governo 

republicano, assim como ocorreu com o Palácio Izabel.

Nesse sentido, reporto-me a escrito de Dom Carlos Tasso de 

Saxe-Coburgo e Bragança, bisneto da Princesa Leopoldina, publicado em 2012 pela 

Editora Senac/SP, sob o título "A Intriga", em que são narradas, dentre outros fatos 

atinentes à Monarquia, as circunstâncias do casamento das princesas Isabel e 

Leopoldina:

"Dom Pedro II, um homem de grande prestígio, mas que não era 

rico, vivia unicamente com sua dotação, que, por sua vontade, 

nunca foi aumentada durante todo o seu longo reinado. Ele 

destinava grande parte dos seus recursos a ações beneficentes e 

bolsas de estudo. Abnegado, vivia como um modesto burguês.

Portanto, do ponto de vista econômico, suas filhas não podiam ser 

vistas como grandes herdeiras. Receberiam um dote, fixado pelas 

câmaras, uma casa em uso de propriedade do Governo e uma 

vasta área de terreno, sempre pertencente ao Estado, que 

deveriam medir e beneficiar às próprias custas. Se vendessem 

algum lote daquela porção de terra, o dinheiro seria convertido em 

títulos da dívida pública, os quais não eram comerciáveis. Era um 
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presente realmente curioso!

Acompanho, portanto, o voto do Relator.
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Relator

Exmo. Sr. Ministro  ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : DIRCEU ALVES PINTO E OUTRO(S) - RJ007570 

 CARLOS EDUARDO KONDER LINS E SILVA E OUTRO(S) - RJ017385 
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS
ADVOGADOS : MÁRIO ALBERTO PUCHEU E OUTRO(S) - RJ008447 

 SERGIO BERMUDES E OUTRO(S) - RJ017587 
 JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - RJ071627 

RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO (REC. ADESIVO)
PROCURADOR : PEDRO GONÇALVES DA ROCHA SLAWINSKI E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 
RECORRIDO : UNIÃO 
INTERES.  : PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA - ESPÓLIO
REPR. POR : AFONSO DE BOURBON DE ORLEANS E BRAGANCA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - RJ071627 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. DIRCEU ALVES PINTO, pela parte RECORRENTE: ISABEL DE ORLEANS E 
BRAGANÇA 
Dr. GABRIEL DE ORLEANS E BRAGANÇA, pela parte RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE 
ORLEANS E BRAGANÇA 
Dra. DANIELA ALLAM GIACOMET, pela parte RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
Dra. MARCIA DANTAS(EX LEGE), pela parte RECORRIDA: UNIÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial interposto por 
ISABEL DE ORLEANS E BRAGANÇA E OUTROS e conheceu em parte e, nesta parte, negou 
provimento ao recurso interposto por PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANÇA E 
OUTROS; e não conheceu do recurso adesivo interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
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