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APELAÇÃO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO. 
AQUISIÇÃO  DE  IMÓVEL  LITIGIOSO. 
MANUTENÇÃO  DE  POSSE.  COISA  JULGADA. 
EFEITOS  DA  SENTENÇA  EXTENSIVOS  AO 
ADQUIRENTE.  ART.  42,  §  3º,  DO  CPC. 
ILEGITIMIDADE.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

– O  adquirente  de  coisa  litigiosa  não  tem 
legitimidade  para  interpor  Embargos  de  Terceiro, 
especialmente  quando  conhecedor  desta  situação, 
na medida em que se estendem a ele os efeitos da 
sentença que transitou em julgado proferida em ação 
principal.

                         Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER  O APELO,  nos termos do voto da 
Relatora e da certidão de julgamento de fl. 111.

RELATÓRIORELATÓRIO              

Trata-se de Apelação Cível contra sentença de fls. 38/41, que 

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com arrimo no art. 267, V, do 

CPC, uma vez que reconheceu coisa julgada na Ação Demolitória em apenso 

contra a qual a Embargante não podia alegar posse de boa-fé, tendo em vista 

que  adquiriu  o  imóvel  quando já  ciente  da  demanda possessória,  fazendo, 

assim, litigiosa a coisa.
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Inconformada, a Embargante interpôs recurso de Apelação (fls. 

43/46), pugnando pela reforma do julgado.

Cota da Procuradoria de Justiça, fls. 104, sem manifestação 

sobre o mérito.

É o relatório. 

VOTO
 

Após  um exame cuidadoso  dos  autos,  não  vejo  razão  para 

discordar da fundamentação exposta pelo juíza sentenciante, porquanto dúvida 

não há de que a ora Embargante, quando da aquisição do imóvel, tinha pleno 

conhecimento de que se tratava de bem litigioso. 

Nesse  contexto,  cumpre  destacar  que a  Embargante,  ao  se 

referir acerca da denunciação da lide, a qual não foi acolhida pelo juízo de 1º  

grau, uma vez que não foi comprovada a alienação do bem objeto da ação 

principal,  inexistindo,  portanto,  imposição  legal  para  que  fosse  julgada 

procedente  a denunciação,  declarou que ao comprar  o  imóvel  sabia que o 

mesmo  estava  em  litígio,  foi  quando  a  denunciante  informou  que  seriam 

retirados  02  (dois)  metros  nos  fundos  do  imóvel,  mesmo  assim,  aceitou 

comprar o mesmo (fl. 10, processo nº 200.2008.012.923-8).

É de se notar que, quando adquiriu o imóvel,  encontrava-se 

pendente de julgamento a Ação Demolitória proposta pela alienante do imóvel 

em face do senhor Antônio Hipólito dos Santos e sua esposa, baseada nas 

mesmas alegações constantes  nos presentes  Embargos de Terceiro  e  cuja 

decisão (fls.  141/145),  já transitada em julgado,  determinou a demolição do 

muro que limita os lotes do terreno 123/133, restituindo a este último a sua 

medição de fundo originária.

E não se argumente que tal  decisão não produz efeitos em 

relação a terceiro adquirente do imóvel que não fez parte da Ação Demolitória, 

porquanto, neste caso, os efeitos da sentença a teor do disposto no art. 42, § 
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3º do CPC, se estende ao adquirente do imóvel litigioso, mormente quando 

resta claro dos autos que esse tinha conhecimento da situação. 

Sobre o tema, oportuna é a lição de Humberto Theodoro Júnior, 

in Curso de Direito Processual Civil, vol.I, p.600. 

"A alienação de coisa litigiosa (como tal considerada não 
do  bem  corpóreo,  mas  qualquer  direito  disputado  em 
juízo)  produz  uma  verdadeira  substituição  processual. 
Após o ato de disposição negocial, o alienante continua 
no processo como parte legítima, mas já então na defesa 
de direito material de outrem, em se tratando, assim, de 
substituto processual, a coisa julgada se formar também 
perante aquele que foi processualmente substituído pela 
parte formal." 

Neste tempo, oportuno ressaltar, ademais, que sequer entendo 

cabível os Embargos de Terceiro, porquanto o adquirente de bem litigioso não 

possui a qualidade de terceiro, na medida em que, conforme já dito, os efeitos 

da sentença se estendem a ele que poderia, inclusive, ter recorrido da decisão 

proferida no feito demolitório. 

Assim: 

"Aquele que adquire imóvel litigioso e que tem ciência da 
discussão  judicial  sobre  o  mesmo,  desde  a  aquisição, 
não  pode  ser  considerado  como  terceiro,  não  tendo 
legitimidade para ajuizamento de embargos de terceiro, 
podendo  intervir  no  processo  somente  nos  termos  do 
Artigo 42 do diploma processual Civil e seus parágrafos. 
Preliminar  rejeitada  e  recurso  não  provido.  (Extinto 
TAMG,  Ap.  409463-1/000,  rel.  Des.  Pereira  da  Silva, 
2ªCV, j.09/03/2004) 

Sobre  o  tema,  oportuno,  também,  é  o  magistério  de  Celso 

Agrícola Barbi in Comentários ao Código de Processo Civil, 5ª ed., p. 249-250:

 
"Segundo o artigo, mesmo que tenha havido alienação 
da  coisa  ou  direito  no  curso  da  causa,  as  partes 
continuam as mesmas.  A regra torna clara a distinção 
entre a relação de direito substancial discutida em juízo e 
a  relação  de  direito  processual.  Os  sujeitos  daquela 
mudaram, mas os desta permanecem os mesmos.” 

Mas,  para  resguardar  a  Demandante  de  qualquer  prejuízo 

decorrente  da alienação,  o  §  3º  dispõe que a  sentença,  proferida  entre  as 
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partes originárias na relação processual, estende os seus efeitos ao adquirente 

da coisa ou ao cessionário do direito. 

Os efeitos a que se refere o parágrafo variam, conforme o tipo 

de sentença, mas há um que é comum a todas, que é a formação da coisa  

julgada. Logo, esgotados, ou não usados, os recursos cabíveis, a sentença fará 

coisa julgada em relação às partes originárias e em relação ao adquirente da 

coisa litigiosa ou aos cessionários do direito em litígio. 

Feitas  estas  considerações,  entendo  por  bem  alterar  o 

dispositivo da sentença para o fim de extinguir os Embargos de Terceiro ante a 

ilegitimidade do Embargante. 

Pelo exposto, DESPROVEJO o presente recurso para o fim de 

julgar extinto o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 267, VI, do 

CPC.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
Relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Exmo.  Senhor  Desembargador  Leandro  dos 
Santos), os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Ricardo Porto 
e Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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