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APELAÇÃO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  PENHORA  E 
ALIENAÇÃO  DE  IMÓVEL.  CASA  E  TERRENO  DE 
DOMÍNIOS DISTINTOS. PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO 
SOGRO DA TERCEIRA PREJUDICADA, ORA APELANTE. 
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  ATIVA. 
AFASTAMENTO.  FALECIMENTO  DA  PROPRIETÁRIA  E 
DO  FILHO.  FIXAÇÃO  DE  RESIDÊNCIA  PELA  VIÚVA. 
CONTAS  DE  ÁGUA,  LUZ  E  TELEFONE  EM  NOME  DA 
MESMA.  INTEMPESTIVIDADE  DOS  EMBARGOS.  NÃO 
CONHECIMENTO.  ERRO  MATERIAL  NA  CARTA  DE 
ALIENAÇÃO.  DOCUMENTO  QUE  DEVERIA  RECAIR 
APENAS  SOBRE  O  TERRENO.  IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA  DA  IMISSÃO  NA  POSSE,  SOB  PENA  DE 
ESBULHO  EM  POSSE  DA  CASA.  REFORMA  DA 
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  E 
CORREÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO MATERIAL.

-  Não  subsiste  o  reconhecimento  da  ilegitimidade  ativa  da 
embargante quando a mesma busca a proteção de bem que, 
apesar de se encontrar registrado no nome da mãe de seu ex-
marido, ambos já falecidos, vem sendo local de sua residência 
por décadas, o que resta demonstrado, inclusive, por meio da 
juntada de contas de água, luz e telefone em seu nome.

- Considerado o manejo de embargos de terceiro em execução, 
tem-se que o prazo para oposição destes é de 5 dias, a contar 
da arrematação, adjudicação ou remição, conforme art. 1.048, 
do CC, ou, ainda, do momento da ciência inequívoca do ato 
pela embargante, quando não intimada do feito, nos termos da 
mais abalizada Jurisprudência. Assim, esgotado tal prazo, os 



embargos  se  afiguram  intempestivos,  sendo  imperiosa  a 
negativa de conhecimento dos mesmos.

-  Tendo em vista  ser  da propriedade do executado,  única  e 
exclusivamente,  o lote do terreno, e não, igualmente, a casa 
edificada sobre o mesmo, consoante fazem prova certidões de 
cartório  atestando propriedades  distintas,  é  atribuído a  esta 
Corte  de  Justiça,  ex  officio,  determinar  a  correção  de  erro 
material em Carta de Alienação, a fim de que a mesma recaia, 
apenas, sobre o lote de terreno do executado.

- Diante da distinção entre a propriedade da casa e do terreno, 
resta  juridicamente  impossível  a  imissão  na  posse  deste 
último  pela  construtora  apelada,  mesmo  em  sendo  esta  a 
proprietária  do  bem,  posto  que  tal  feito  implicaria, 
inequivocamente, no esbulho da posse da casa pela recorrente, 
a qual comprova o domínio da casa por sua sogra falecida.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao apelo, para afastar a 
preliminar  de  ilegitimidade  ativa,  negar  conhecimento  aos  embargos,  por  serem 
intempestivos, assim como, determinar a retificação da carta de alienação, nos termos 
do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 190.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Francisca Vieira da 
Costa contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da 
Capital nos autos dos embargos de terceiro, promovida pela própria apelante em 
face da Construtora S. Vieira Ltda., ora recorrida.

Na sentença objurgada,  o douto magistrado  a quo  indeferiu a 
exordial dos embargos de terceiro opostos, com fulcro no artigo 295, II e III, do CPC, 
declarando, ao fundamento da ilegitimidade ativa ad causam, extinto o processo sem 
resolução  de  mérito,  nos  termos  do  artigo  267,  I,  do  CPC,  e,  consequentemente, 
condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, no 
valor de R$ 1.000,00, observada a suspensão inscrita no art. 12, da Lei n. 1.060/1950.

Inconformada, a embargante vencida interpôs o presente apelo, 
pugnando pela reforma do decisum de 1º grau, o que o faz ao suscitar, em apertada 
síntese: a legitimidade ativa ad causam, eis que a mesma é a legítima possuidora do 
bem  e  única  herdeira  da  casa  edificada  no  terreno  em  discussão,  diante  do 



falecimento da sogra e de seu marido; a ausência de citação ou intimação acerca dos 
atos  praticados  na ação principal  de  imissão na posse,  inclusive  do mandado de 
imissão; a usucapião do terreno, diante da comprovação de seus requisitos.

Intimada,  a  recorrida  ofertou  tempestivamente  suas 
contrarrazões, opinando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção 
da sentença, o que pede ao denotar a ilegitimidade ativa da recorrente.

Instado a se manifestar, o douto representante da Procuradoria 
de Justiça em atuação nesta Corte de Justiça emitiu seu parecer, manifestando-se pela 
cassação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de 1º grau.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

De início, compulsando-se os autos, urge adiantar que o recurso 
deve ser provido parcialmente, para o fim de reconhecer a legitimidade ativa, não 
podendo os embargos,  contudo, serem conhecidos,  em vista da intempestividade, 
devendo o provimento jurisdicional ser reformado, ademais, ex officio, com o fito de 
retificar erro material atinente à alienação do bem objeto da imissão na posse.

A esse  respeito,  fundamental  destacar  que  a  controvérsia  em 
desate  transita  em  redor  da  discussão  a  respeito  da  legalidade  de  mandado  de 
imissão na posse de terreno e casa situados à rua Feliciano Dourado, n. 705, Torre, 
desta capital. Para tanto, argumenta a embargante a impossibilidade de penhora e 
imissão na posse da casa edificada, porquanto a propriedade desta recai sobre sua 
sogra já falecida, sendo, portanto, distinta do domínio do terreno sobre o qual fora 
construída, este, sim, adquirido pelo polo embargado e objeto da execução.

À luz de tal entendimento, assevera a insurgente que, apesar de 
a propriedade da casa estar registrada no nome de sua sogra,  Maria  Thomaz da 
Costa, já falecida, a mesma seria a única herdeira de tal bem, mormente tendo em 
vista o falecimento do seu esposo e filho da proprietária do prédio, em razão do que 
lá fixara residência por décadas, acrescentando, ademais, que as contas de água, luz e 
telefone referentes à casa se encontram em seu nome, o que se mostra bastante a 
justificar a sua legitimidade ativa ad causam.

Diante disso, proceda-se ao exame das peculiaridades da causa.

Nesta senda, partindo-se do exame das questões preliminares 
levantadas, afigura-se mandamental o afastamento da carência de ação por falta da 
condição materializada na ilegitimidade ativa ad causam, eis que, nos termos da teoria 
da  asserção,  segundo  a  qual  as  condições  da  ação  devem  ser  aferidas  in  statu  
assertionis,  extrai-se  da  narrativa  exordial,  inequivocamente,  o  envolvimento  dos 
interesses da apelante na relação jurídica vindicada pelo embargado.



Em  outras  palavras,  pois,  salutar  esclarecer  que,  apesar  de  a 
casa  sita  no  terreno  executado  estar  registrada  no  nome  da  sogra  falecida  da 
embargante,  tem  esta  o  interesse  jurídico  de  proteger  referido  bem,  mormente 
quando a mesma é herdeira da coisa, em virtude do falecimento do seu esposo e filho 
da proprietária, e uma vez que é legítima possuidora do bem, onde, há anos, vem 
fixando residência,  consoante fazem prova os comprovantes de residência em seu 
nome juntadas às fls. 56/64, um dos quais remonta à data de 07/01/1995.

Por  tais  razões,  reconhecendo  a  legitimidade  ativa da 
recorrente, acredito que deve ser dado provimento parcial ao apelo, para o fim de 
afastar a carência de ação por ausência de legitimatio ad causam.

Desta  feita,  uma vez  superada  tal  questão  e  avançando-se  à 
análise  mais  aprofundada  dos  embargos  de  terceiro  opostos,  resta  patente  a 
impossibilidade  de  conhecimento  da  citada  via  processual,  o  que  decorre, 
notadamente, de sua manifesta intempestividade.

Em outras palavras, destaque-se que os embargos de terceiro se 
afiguram cabíveis, nos termos do artigo 1.046, do CPC, por “quem, não sendo parte 
no  processo,  sofrer  turbação  ou  esbulho  na  posse  de  seus  bens  por  ato  de 
apreensão judicial, em casos como o de penhora, [...] alienação judicial, [...], poderá 
requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos”, via esta 
que  poderá,  conforme  artigo  1.048,  do  CPC,  ser  oposta,  “[...]  no  processo  de 
execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas 
sempre antes da assinatura da respectiva carta.”.

Trasladando-se  tal  entendimento  ao  caso  dos  autos,  pois, 
verifica-se que a aplicação estrita  de tal  mandamento inscrito  no artigo 1.048,  do 
CPC, implicaria em sérios prejuízos ao direito de defesa da recorrente, posto que, não 
tendo sido citada ou intimada acerca do teor da penhora ou da alienação do terreno 
sobre o qual fora edificada a sua casa, tal prazo se esgotaria em branco, sem qualquer 
possibilidade de manifestação da terceira prejudicada.

Justamente à luz de tal  raciocínio,  considerando os casos em 
que inexiste a intimação prévia do terceiro acerca do ato gerador de um suposto 
esbulho  ou  turbação  da  posse,  tal  como  ocorre  in  casu,  a  mais  abalizada 
Jurisprudência vem decidindo que tal prazo de 5 (cinco) dias só começa a correr a 
partir da ciência inequívoca do terceiro acerca do ato, nas linhas dos julgados infra:

AGRAVO  DE  PETIÇÃO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO. 
EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CIÊNCIA DA 
PENHORA E DA ARREMATAÇÃO.  NÃO OBSERVÂNCIA 
DO  PRAZO  PREVISTO  NO  ART.  1.048  DO  CPC.  Caso  o 



terceiro  embargante  não seja  intimado da  penhora do  bem 
imóvel do qual alega ser possuidor direto, o dies a quo terá 
início somente no momento em que tomou ciência inequívoca 
do ato de apreensão judicial, o que se deu, no caso presente, 
com a apresentação pelo arrematante, para cumprimento, da 
carta  de  arrematação  na  imissão  de  posse.  (TRT-1  -  AP: 
00005984720125010432 RJ , Rel. Patricia Pellegrini Baptista Da 
Silva, 21/05/2014, 4ª Turma, Data de Publicação: 02/06/2014).

Embargos de terceiro -  Bem imóvel -  Arrematação -  Prazo - 
Fraude à execução. 1. O prazo de cinco dias para ajuizamento 
de embargos de terceiro,previsto no art. 1.048 do CPC, conta-
se do conhecimento da arrematação ou da data da turbação ou 
esbulho à posse sobre o bem. 2. O reconhecimento da fraude à 
execução depende de prova de má-fé do terceiro adquirente. 
Súmula 375/STJ. Embargos procedentes. Recurso não provido. 
(TJ-SP - APL: 990101749386 SP , Rel. Itamar Gaino, 10/11/2010, 
21ª Câmara de Direito Privado, 01/12/2010).

APELAÇÃO  CÍVEL.  LOCAÇÃO.  EMBARGOS  DE 
TERCEIRO.  PRELIMINAR  DE  JUNTADA  INTEMPESTIVA 
DE  DOCUMENTOS.  DESENTRANHAMENTO  DOS 
DOCUMENTOS  RECONHECIDOS  COMO 
INDEVIDAMENTE  JUNTADOS  AO  APELO,  DADA  A 
EXTEMPORANEIDADE.  INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  397 
DO  CPC.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  PRAZO. 
INTEMPESTIVIDADE.  NO  PROCESSO  EXECUTIVO,  O 
PRAZO  PARA  AJUIZAMENTO  DE  EMBARGOS  DE 
TERCEIRO  É  DE  CINCO  DIAS,  CONTADOS  DA 
ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO OU REMIÇÃO, SEMPRE 
ANTES  DA  ASSINATURA  DA  RESPECTIVA  CARTA. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  1.048  DO  CPC.  MESMO  QUE 
ALHEIO  AO  PROCESSO  DE  EXECUÇÃO  EM  QUE  SE 
OPEROU A ARREMATAÇÃO DO BEM, O TERCEIRO, AO 
TOMAR CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO QUE PESA CONTRA 
SEU PATRIMÔNIO, DEVE OBEDECER AO PRAZO LEGAL. 
ACOLHIDA  A  PRELIMINAR,  NEGARAM  PROVIMENTO 
AO  APELO.  UNÂNIME.  (TJRS,  70051739258,  15ª  Câmara 
Cível, Rel. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 13/03/2013).

Sob referido prisma,  evidencia-se,  in  concreto,  que a  Carta  de 
Alienação às fls. 246/247, dos autos da ação de imissão de posse n. 200.1994.003848-8, 
apensa, fora lavrada em maio de 2010. Apesar disso, a recorrente somente dera sua 
ciência  acerca  do  ato  de  imissão  na  posse  em  02/09/2010,  conforme  pedido  de 



habilitação  às  fls.  255/256,  do  respectivo  caderno  processual,  momento  o  qual 
constituiu  o  dies  a  quo  para  oposição  dos  embargos  de  terceiro,  sendo,  portanto, 
plenamente intempestiva a via impugnatória manejada apenas no dia 01/02/2011.

Nesse diapasão, nego conhecimento aos embargos opostos.

Entretanto, mesmo diante da impossibilidade de se adentrar no 
mérito  dos  embargos  de  terceiro  opostos,  nos  termos acima denotados,  é  clara  a 
insubsistência  da alienação e  da imissão na posse  nos  termos determinados pelo 
douto Juízo a quo, haja vista a ocorrência de erro material em redor da ação principal, 
o qual pode ser analisado por esta Corte de ofício, o que deve ser feito nesta ocasião.

Tal é o que ocorre uma vez que a alienação e a imissão na posse 
ocorridas no processo principal, ao arrepio do que ocorreu, não poderia se referir a 
ambos  terreno  e  casa  localizados  à  Rua  Feliciano  Dourado,  n.  705,  Torre,  desta 
capital, sobretudo porque nos termos da documentação acostada aos autos, inclusive 
segundo as certidões de registro de imóveis, emerge a distinção entre o domínio do 
terreno e da casa, esta última de propriedade da sogra falecida da embargante, não 
podendo, pois, ter sido abrangida na alienação concretizada na Carta de Alienação 
de fls. 246/247, da ação de imissão na posse em referência.

Neste  viés,  tome-se  por  exemplo  da  distinção  entre  a 
propriedade do terreno e da casa a Certidão de Inteiro Teor lavrada pelo Cartório 
Eunápio Torres, encartada às fls. 68/69, segundo a qual consta registro de 07/08/1996, 
isto é, bastante anterior à alienação objeto da imissão na posse, nos seguintes termos:

“[...]  consta  transcrição:  Lote  de  terreno  da  Casa  n.º  705, 
situado na  Rua Feliciano  Dourado,  Torre,  nesta  cidade  […] 
PROPRIETÁRIOS: (Do terreno): Espólio de José dos Passos 
Torres e Eulina Santiago Torres; (Da Casa): Maria Thomaz da 
Costa [sogra da apelante], brasileira, solteira, residente nesta 
cidade [...]” (GRIFEI).

Ora,  neste  ponto,  restando  inequívoca  a  inocorrência  de 
confusão da propriedade do terreno e do prédio na mesma pessoa, vislumbra-se que 
o erro material na ação de imissão de posse reside na própria Carta de Alienação 
juntada às fls. 246/247, posto que a mesma somente poderia penhorar e transacionar 
a  propriedade  do  terreno  e,  jamais,  o  domínio  da  casa,  eis  que,  não  sendo  esta 
propriedade  do  executado,  incabível  a  sua  penhora,  sob  pena  de  esbulho  em 
desfavor da embargante recorrente, legítima possuidora e herdeira do bem.

Tanto  é  evidente  o  erro  material  iniciado  neste  documento 
alienatório que todos os demais atos e provas juntados à ação de imissão na posse 
consideram a distinção entre o domínio do terreno e da casa e, ainda, restringem a 



penhora e a alienação ocorridas, única e exclusivamente, ao terreno.

Desta  forma,  imperiosa  a  retificação  da  referida  Carta  de 
Alienação, para que, na descrição dos bens, em sua alínea “a”, seja retirada a casa 
onde a embargante reside e passe a constar, apenas, o lote de terreno de nº 705, com 
suas devidas e escorreitas especificações e registro imobiliário.

Outrossim,  em vista  da  correção de  tal  equívoco material  na 
Carta de Alienação, afigura-se imprescindível a averbação da transcrição do bem no 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis, assim como, a determinação de que a 
imissão na posse recaia, única e exclusivamente, sobre o terreno, e não sobre a casa.

Disso se extrai, ademais, a impossibilidade jurídica do mandado 
de imissão na posse, eis que, ainda que determinada apenas sobre o lote do terreno 
em comento, não pode ser cumprido sem que haja ofensa ao direito da apelante, que 
se  afigura  legítima  possuidora  da  casa  e  herdeira  dessa  edificação,  devendo-se 
destacar, ademais, a necessidade de preservação de sua posse, considerando que o 
eventual esbulho desta afrontaria, ainda, seu direito à moradia.

Por fim, frise-se que a imissão na posse da casa edificada sobre 
o terreno alienado, tal como pretendida pelo polo embargado e respaldada na Carta 
de  Alienação  equivocada,  não  goza  de  qualquer  respaldo,  até  mesmo  porque, 
quando  de  sua  alienação  em  2010,  tal  circunstância,  isto  é,  a  distinção  entre  as 
propriedades  do terreno e  da casa,  já  era  sabida pelo  embargado,  mormente  em 
razão da certidão de registro destes bens, a qual remonta a 07/08/1996. Desta feita, 
vale o brocardo segundo o qual a ninguém é dado valer-se da própria torpeza.

Em razão das considerações tecidas, dou provimento parcial ao 
apelo,  para  o  fim  de  afastar  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa  ad  causam  e, 
voltando  ao  exame  dos  embargos,  negar-lhes  conhecimento,  ante  a 
intempestividade. De outra banda, considerando a ocorrência de erro material na 
ação de imissão de posse n. 200.1994.003848-8, determino a retificação da Carta de 
Alienação, para que passe a constar da mesma apenas o lote do terreno n. 705, e 
não o terreno e a casa, determinando, ainda, a respectiva averbação do registro no 
Cartório e que a imissão na posse tome em conta, unicamente, o terreno, em razão 
do que declaro, ademais, a sua impossibilidade jurídica, sob pena de esbulho da 
casa possuída pela embargante e integrante do espólio de sua sogra, já falecida.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial ao 
apelo,  para  afastar  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa,  negar  conhecimento  aos 



embargos, por serem intempestivos, assim como, determinar a retificação da carta de 
alienação, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Dr. Marcos Coelho de Salles (com jurisdição limitada para 
substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira) e o Excelentíssimo Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


