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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0019357-22.2012.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante:  Saulo  Freire  de  Araújo  –  Adv.  Vital  Bezerra  Lopes  e  outro
(OAB-PB 7.246)

Apelado:  BCGPAR Empreendimentos  e  Participações  Ltda  e  RICCOL  –
Roberto Indústria, Cerâmica, Comércio e Construções Ltda – Adv. Veruska
Maciel Cavalcante e outro (OAB/SP 8.834)

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE
TERCEIRO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  SENTENÇA
DE EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO. EXECUTADA FALECIDA. PENHORA DE
IMÓVEL INTEGRANTE DO ESPÓLIO. EMBARGOS
DE  TERCEIRO  OPOSTOS  POR  HERDEIRO.
AUSÊNCIA  DE  LEGITIMIDADE  ATIVA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“O  herdeiro  é  parte  passiva  legítima  na
execução, no tocante aos bens que recebeu por
herança, não podendo ingressar com embargos
de terceiro. Precedentes”
(REsp 1039182/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
julgado em 16/09/2008)

“Na  hipótese,  o  herdeiro  não  ostenta  a
qualidade de terceiro, pois se sujeita aos efeitos
do título executado, já que os bens penhorados,
integrantes  de  acervo  hereditário,  foram
previamente dados pelos então proprietários, o
casal  fiador,  em  alienação  fiduciária  e  em
garantia  hipotecária  dos  títulos  executados.
Precedente.
3. Embora seja certo que os herdeiros podem
defender  os  bens  a  serem  recebidos  por



Processo nº 0019357-22.2012.815.0011

herança,  mesmo  antes  da  partilha,  deverão
fazê-lo  na  condição  de sucessores  do falecido
(CPC,  art.  43),  e  não  de  terceiro  (CPC,  art.
1.046),  máxime  quando  os  bens  a  serem
inventariados,  ainda  indivisos,  acham-se
gravados  de  ônus  real  previamente  ajustado
pelo de cujus.
4. Recurso especial provido.
(REsp  1264874/MA,  Rel.  Ministro  Raul  Araújo,
julgado em 07/05/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Relatório

Saulo  Freire  de  Araújo interpôs  apelação  contra  a
BCGPAR Empreendimentos e Participações Ltda hostilizando sentença
do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que,
nos autos de Embargos de Terceiro, julgou extinto o processo sem análise
do mérito, por ilegitimidade ativa da parte.

Do histórico dos fatos narrado na inicial, verifica-se que o
Recorrente  opôs  os  embargos  de  terceiro  contra  o  Boulevard  Shopping
Campina Grande arguindo ser filho de Auta Freire de Araújo, a qual sofreu
execução por cobrança de dívida por ser fiadora em contrato de locação;
que no cumprimento de sentença houve penhora de imóvel residencial e
que  não  houve  substituição  processual  quando  do  falecimento  da  sua
genitora.

Na Sentença (fls. 131/134), o Magistrado, ao fundamento
de que a pretensão do embargante tem origem em ação de despejo apensa
aos  autos,  na  qual  houve  penhora  de  dois  imóveis  da  fiadora,  sendo o
imóvel localizado na rua 15 de Novembro, n.º 97, Bairro Palmeira, Campina
Grande, objeto da lide; no referido processo Auta Freire não foi intimada,
em face do seu falecimento, atestado à fl. 188 do processo; o Embargante,
por ser filho da falecida, não preenche o requisito do art. 674 do CPC, visto
que não se intitula da condição de terceiro para propor os embargos, e sim,
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de  herdeiro,  que  é  parte  na  relação  jurídica,  e  sendo  ilegítimo  para
embargos de terceiro, declarou extinto o processo sem análise de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais  (fls.  137/141),  o Apelante alegou
que a Ação de Despejo n.º 001.2002.005057-9 foi julgada procedente, sua
genitora  Auta  Freire  de  Araújo  faleceu  em  março  de  2003,  sendo  ele
recorrente legítimo herdeiro dos bens do espólio, o que legitima a ingressar
em juízo como terceiro interessado.

Aduziu que o a falecida deixou cinco filhos e que nenhum
deles  foram intimados  da  penhora  ou  para  se  defender  no  processo  de
execução.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso  para  que  fosse
reforma  da  sentença,  reconhecendo  sua  legitimidade,  com  retorno  dos
autos ao juízo para prosseguimento do embargos de terceiro.

Nas contrarrazões (fls. 143/148), os Apelados arguiram
que o recorrente não sustenta a condição para opor embargos de terceiro,
bem assim não apresentou um único documento para demonstrar que o
imóvel, de fato, é bem de família.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  indicando  o
regular prosseguimento do recurso, sem se pronunciar sobre o mérito do
presente feito (fls. 156/157).

É o relatório. 

V O T O

Busca o Apelante a reforma da sentença que não admitiu
o  herdeiro  da  fiadora  do  contrato  de locação  como legitimado  a  propor
embargos  de  terceiro  em  que  discute  a  impenhorabilidade  de  bem  de
família.

Na sua ótica, entende o Recorrente que, por ser filho de
Auta  Freire  de  Araújo,  é  legitimado  para  opor  embargos  de  terceiro  e
defender a nulidade da penhora.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  vários  julgados,
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enfrentou  o  tema  da  legitimidade  do  herdeiro  para  opor  embargos  de
terceiros, sendo firme no entendimento da ilegitimidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO.  EXECUTADO
FALECIDO. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE
DO  ESPÓLIO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO
OPOSTOS  PELOS  HERDEIROS  ANTES  DE
ULTIMADA  A  PARTILHA.  AUSÊNCIA  DE
LEGITIMIDADE ATIVA.
1- Embargos de terceiro opostos em 25/5/2006.
Recurso  especial  interposto  em  26/1/2012  e
atribuição ao Gabinete em 25/8/2016.
2-  Cinge-se  a  controvérsia  discutir  a
possibilidade  do  herdeiro  do  devedor-falecido
opor embargos de terceiro em face da execução
por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre
um bem integrante do acervo hereditário.
3 - Enquanto não realizada a partilha, a herança
permanece  em  um  todo  unitário  e  será
representada pelo inventariante, nos termos do
art. 12, V, do CPC/73.
4- Será o espólio  o legitimado para impugnar
todos  os  atos  processuais  praticados  na
execução a partir do momento que ingressa nos
autos.
5- Enquanto estiver em tramitação o inventário
e os bens permanecerem na forma indivisa, o
herdeiro não detém legitimidade para defender,
de forma individual,  os  bens  que compõem o
acervo  hereditário,  sendo  essa  legitimidade
exclusiva do espólio devidamente representado.
6- Recurso especial  parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
(REsp  1622544/PE,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
22/09/2016, DJe 04/10/2016).

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
CIVIL. SUCESSÕES. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE



Processo nº 0019357-22.2012.815.0011

TERCEIRO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO
HERDEIRO (CPC, ARTS. 43 E 1.046). SUJEIÇÃO
AOS  EFEITOS  DO  TÍTULO  EXECUTADO.  A
HERANÇA  RESPONDE  PELAS  DÍVIDAS  DO
FALECIDO (CC/1916, ART 1.796; CC/2002, ART.
1.997). QUALIDADE PARA OPOR EMBARGOS À
EXECUÇÃO.  BENS  PERTENCENTES  AOS
GARANTES. RECURSO PROVIDO.
1.  Nos  termos  do  art.  1.997  do  Código  Civil
(CC/1.916, art. 1.796), a herança responde pelo
pagamento das dívidas do falecido.
2.  Na  hipótese,  o  herdeiro  não  ostenta  a
qualidade de terceiro, pois se sujeita aos efeitos
do título executado, já que os bens penhorados,
integrantes  de  acervo  hereditário,  foram
previamente dados pelos então proprietários, o
casal  fiador,  em  alienação  fiduciária  e  em
garantia hipotecária dos títulos executados.
Precedente.
3. Embora seja certo que os herdeiros podem
defender  os  bens  a  serem  recebidos  por
herança,  mesmo  antes  da  partilha,  deverão
fazê-lo  na  condição  de sucessores  do falecido
(CPC,  art.  43),  e  não  de  terceiro  (CPC,  art.
1.046),  máxime  quando  os  bens  a  serem
inventariados,  ainda  indivisos,  acham-se
gravados  de  ônus  real  previamente  ajustado
pelo de cujus.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1264874/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA,  julgado em 07/05/2015,  DJe
16/06/2015)

Noutro  julgado,  em  que  foi  colocada  a  hipótese  de
impenhorabilidade do bem de família, manteve o entendimento de que o
herdeiro não pode ingressa com embargos de terceiro.

Nesse sentido:

Processual  civil.  Execução.  Penhora de imóvel.
Herdeiro.  Bem  de  família.  Impenhorabilidade
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absoluta. Alegação a qualquer tempo.
Embargos de terceiro. Ausência de legitimidade
ativa.  Configuração  do  bem  de  família.
Revolvimento  de  provas  e  ausência  de
prequestionamento.  Súmulas  7/STJ  e  282  e
356/STF.
- Tratando-se de impenhorabilidade absoluta, a
questão do bem de família pode ser alegada a
qualquer  tempo,  até  mesmo  por  simples
requerimento no processo de execução.
-  O herdeiro  é  parte  passiva  legítima  na
execução, no tocante aos bens que recebeu
por  herança,  não  podendo  ingressar  com
embargos de terceiro. Precedentes.
- A configuração do bem de família envolve o
revolvimento  do  conteúdo  fático-probatório,  o
que não se admite em sede de recurso especial
Súmula  7/STJ.  Ademais,  o  acórdão  recorrido
não  se  manifestou  expressamente  sobre  tal
ponto. Súmulas 282 e 356/STF.
Recurso  especial  não  conhecido,  com
recomendação.
(REsp  1039182/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
16/09/2008, DJe 26/09/2008)

Por fim, urge esclarecer que também falta ao Apelante
legítimo  interesse  processual  para  a  matéria  posta  nos  embargos  de
terceiro,  ou  seja,  defender  a  impenhorabilidade  do  bem  de  família
decorrente de fiança oferecida em contrato de locação.

Observe  que  o  art.  3º,  VII,  da  Lei  n.º 8.009/91,  é
expresso no sentido da penhorabilidade do bem de família na hipótese de
garantia de fiança concedida em contrato de locação, in verbis:

Art.  3º  A  impenhorabilidade  é  oponível  em
qualquer  processo  de  execução  civil,  fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido:
(…)
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VII  -  por  obrigação  decorrente  de  fiança
concedida em contrato de locação.

O imóvel  questionado pelo  Apelante  foi  penhorado  em
razão da fiança concedida pela genitora do apelante em contrato de locação,
conforme  se  infere  às  fls.  36/43  da  Ação  de  Revisão  de  Contrato,  n.º
0005414-84.2002.815.0011, apensa aos Embargos de Terceiros.

Relativamente à penhorabilidade do bem de família em
face de fiança concedida em contrato de locação,  o STJ também firmou
entendimento:

PROCESSUAL  CIVIL.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL  ALEGADO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
Não  se  conhece  do  recurso  pela  alínea  c  do
permissivo  constitucional  em  virtude  da
ausência  de  fundamentação.  Incidência,  na
espécie,  do  óbice  constante  da  Súmula  n.
284/STF.
LOCAÇÃO.  EXECUÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR.
POSSIBILIDADE. LEI N. 8.009/90, ARTIGO 1º,
INCISO  VII.  LOCAÇÃO  DE  ESPAÇO  EM
SHOPPING  CENTER.  LEI  DO  INQUILINATO.
APLICAÇÃO.
1. A teor do artigo 1º da Lei n. 8.009/1990, o
bem imóvel  destinado  à  moradia  da  entidade
familiar é impenhorável e não responderá pela
dívida contraída pelos cônjuges, pais ou filhos
que  sejam seus  proprietários  e  nele  residam,
salvo nas  hipóteses  previstas  no artigo  3º da
aludida norma.
2.  Ainda  que  a  relação  entre  lojista  e
empreendedor de shopping center seja atípica,
a  Lei  do  Inquilinato  preceitua  que  devem
prevalecer  as  condições  livremente  pactuadas
no  respectivo  contrato  e  as  disposições
procedimentais  nela  previstas.  Precedente  da
Terceira Seção.
 3. Recurso especial não provido.
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(REsp 1107241/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA,  julgado  em 19/08/2009,  DJe
14/09/2009)

Em face de todo o acima exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo. 

Nos  termos  do  art.  85,  §  11,  do  CPC/2015,  e
considerando  que  os  honorários  de  sucumbência  foram  fixados  em  R$
1.000,00, majoro a verba honorária para R$ 1.500,00.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá e
Benevides).

Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


