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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0016211-70.2012.815.0011 —  4ª Vara Cível de Campina Grande 
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Apelante : Anderson Noronha Santos
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EMBARGOS  DE  TERCEIRO  —  COMPRA  E  VENDA  NÃO 
REGISTRADA — NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE  OU 
POSSE DO IMÓVEL PENHORADO — ILEGITIMIDADE ATIVA — 
COMPROVAÇÃO  DA PROPRIEDADE  DO  BEM  POR  OUTROS 
MEIOS — LEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR EMBARGOS DE 
TERCEIRO — SÚMULA 84 DO STJ —  DESCONSTITUIÇÃO DA 
PENHORA — DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

— Admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação  
de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que  
desprovido de registro. Inteligência da Súmula n.º 84 do STJ.
 

VISTOS, RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Anderson Noronha dos Santos, 
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Campina Grande (fls.  62/63) que, nos 
autos  dos  Embargos  de  Terceiros,  movido  por Francisco  José  da Silva,  julgou  procedente  os 
Embargos para tornar sem efeito a constrição de fl. 31 dos autos registrados sob o n. 0023529-
75.2010.815.0011, devendo a execução prosseguir nos seus ulteriores termos.

O apelante,  nas  razões  recursais  de  fls.  67/75,  aduz,  em  síntese,  a 
ilegitimidade do apelado para propor os embargos de terceiro, uma vez que à época da propositura 
da ação, o mesmo não era proprietário e nem possuidor do imóvel, o que o impediria de fazer uso 
do instrumento processual ora contestado.

Não houve contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição 
da preliminar de ilegitimidade ativa dos embargantes, ora apelados, e, no mérito, apenas foi no 
sentido  do  prosseguimento  do  recurso  manejado,  sem manifestação,  porquanto,  ausente,  neste 



ponto, interesse que recomende a sua intervenção (fls. 89/91).

É o relatório. 

VOTO

Extrai-se dos autos que o embargante opôs os presentes embargos buscando 
a manutenção na posse e a desconstituição de penhora incidente sobre o bem de sua propriedade. 

Denota-se, ainda, dos autos que o imóvel objeto do litígio foi adquirido pelo 
embargado no ano de 1999, conforme demonstra o instrumento particular de contrato de compra e 
venda (fls.  15/16).  A penhora foi  efetivada sobre o referido bem nos autos  da execução  sob o 
registro n. 0023529-75.2010.815.0011. 

No julgamento dos embargos de terceiro aqui interpostos o magistrado de 1º 
grau  julgou  procedente  o  pedido.  Na oportunidade,  asseverou o  julgador  que  o exequente  não 
procedeu da forma indicada no art. 615-A do CPC, cuja previsão normativa visa salvaguardar além 
do direito do exequente o de terceiro de boa-fé.

O apelante,  de início,  apontou a  ilegitimidade ativa  do embargante,  haja 
vista  que  o  mesmo  não  demonstrou  que era  proprietário  ou  possuidor  do  imóvel  à  época  da 
propositura da ação, o que o impediria de fazer uso dos embargos de terceiro.

Pois bem.

Segundo remansosa jurisprudência, a ausência do registro da transferência 
do imóvel não impede a oposição à penhora constante nos autos da execução, ainda que não haja a 
devida inscrição no Registro de Imóveis, mediante os embargos de terceiro, que são destinados à 
proteção  da  posse,  constituindo  a  via  adequada  para  a  pretensão  de  exclusão  da  penhora,  não 
havendo exigência do registro para tanto.

Diante disto, incide o disposto no art. 674, § 1º, do NCPC, pelo qual:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato  
constritivo,  poderá  requerer  seu  desfazimento  ou  sua  inibição  por  meio  de  
embargos de terceiro.”
§  1o Os  embargos  podem ser  de  terceiro  proprietário,  inclusive  fiduciário,  ou 
possuidor, 

Assim, sendo o embargado, proprietário do bem em litígio (fl. 15/16) e não 
tendo  sido  parte  na  Ação  de  Execução  Extrajudicial  (nº 0023529-75.2010.815.0011),  possui 
legitimidade para ingressar com os presentes Embargos.

Perfeitamente,  ainda, aplicável a Súmula 84 do STJ ao presente caso, no 
sentido de que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse  
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”.

Cumprindo  salientar  que  a  jurisprudência  do  STJ  segue  aplicando  o 
entendimento sumulado a respeito da matéria. Vejamos:

"A jurisprudência  desta  Corte  "tem abrandado a  cogência  da  regra  jurídica  que 
sobreleva a formalidade em detrimento do direito subjetivo perseguido. Para tal 



temperamento, contudo, é necessário que a forma imposta esteja sobrepujando a 
realização da Justiça. É o exemplo da Súmula 84 do STJ que admite a oposição de 
embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de 
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro" (REsp 707.092/DF, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 1º.8.2005)."
(REsp  1304116/PR,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 25/09/2012, DJe 04/10/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 
POSSE.  COMPROMISSO  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL. 
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA Nº 84/STJ.
1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.
2. Acórdão a quo segundo o qual, com amparo na Súmula nº 84/STJ, não configura 
fraude  à  execução  a  alienação  do  imóvel  em data  anterior  ao  ajuizamento  da 
execução fiscal, mesmo sem o registro 
3. Aplicação, à hipótese, da Súmula nº 84, desta Corte Superior: “é admissível a 
oposição  de  embargos  de  terceiro  fundados  em alegação  de  posse  advinda  de 
compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
4. Agravo regimental não-provido. AgRg no Ag 952361 / DF Relator Ministro JOSÉ 
DELGADO Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA  Data da Publicação/Fonte DJe 
17/04/2008  
 
E mais:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  POSSE  EM  FAVOR  DO 
EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA NO CARTÓRIO 
DE IMÓVEIS. SÚMULA N. 84 DO STJ.
1.  "É admissível  a  oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 
posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido 
do registro" (Súmula n. 84/STJ).
2. Recurso especial  improvido.  REsp 572787 /  RS Relator Ministro JOÃO 
OTÁVIO  DE  NORONHA  Órgão  Julgador  SEGUNDA  TURMA  Data  da 
Publicação/Fonte DJ 11/12/2006 p. 336
 
O  conjunto  probatório  evidencia  que  o  imóvel  penhorado  foi  objeto  de 

promessa de compra e venda há pelo menos 10 anos antes de ser firmado o empréstimo gerador da 
execução contra  a proprietária registral,  e que os embargantes tomaram posse do imóvel após a 
efetivação do negócio jurídico.

Nessas circunstâncias, aliadas à ausência de questionamento quanto a boa-fé 
dos  adquirentes,  defere-se  embargos  de  terceiro,  desconstituindo-se  a  penhora  efetivada  na 
execução. Reafirmo, pois, a sentença em seus fundamentos e decisão.

Ante  o  exposto,  nego provimento  ao  recurso, para  manter a  sentença 
recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa do apelado.

 É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega, 
Promotor de Justiça.



João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        RELATOR
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Anderson Noronha dos Santos, 
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Campina Grande (fls.  62/63) que, nos 
autos  dos  Embargos  de  Terceiros,  movido  por Francisco  José  da Silva,  julgou  procedente  os 
Embargos para tornar sem efeito a constrição de fl. 31 dos autos registrados sob o n. 0023529-
75.2010.815.0011, devendo a execução prosseguir nos seus ulteriores termos.

O apelante,  nas  razões  recursais  de  fls.  67/75,  aduz,  em  síntese,  a 
ilegitimidade do apelado para propor os embargos de terceiro, uma vez que à época da propositura 
da ação, o mesmo não era proprietário e nem possuidor do imóvel, o que o impediria de fazer uso 
do instrumento processual ora contestado.

Não houve contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição 
da preliminar de ilegitimidade ativa dos embargantes, ora apelados, e, no mérito, apenas foi no 
sentido  do  prosseguimento  do  recurso  manejado,  sem manifestação,  porquanto,  ausente,  neste 
ponto, interesse que recomende a sua intervenção (fls. 89/91).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento

João Pessoa, 17 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        RELATOR


