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EMBARGOS DE TERCEIRO 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

 

1. O PROBLEMA. EMBARGOS DE TERCEIRO E REMÉDIO POSSESSÓRIO 

 

O art. 1.046 do Código de Processo Civil  Brasileiro (lei 5.869, de 11.1.73) diz: 

“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, depósito, arresto, seqüestro, alienação 

judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhes sejam 

manutenidos ou restituídos por meio de embargos.” O respectivo § 1.º acrescenta: “Os 

embargos podem ser ou de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.” 

 

A regra filia-se ao art. 707 do Código de Processo Civil anterior (Dec. Lei l.068, 

de 18.9.39): “Quem não for parte no feito e sofrer turbação ou esbulho em sua posse ou 

direito, por efeito de penhora, depósito, arresto, seqüestro, venda judicial, arrecadação, 

partilha, ou outro ato de apreensão judicial, poderá defender seus bens por via de embargos de 

terceiro.” O art. 709, a seu turno, referia que os embargos poderiam ser de terceiro senhor e 

possuidor, ou apenas possuidor. 

 

A aparente clareza da norma encerra contradições. 

 

Não surpreende, pois, a dificuldade que os Tribunais encontram para sua 

aplicação, realizada, tantas vezes, contrariamente ao seu real conteúdo e finalidade, e em 

desacordo com o sistema de proteção dominical e possessória. 

 

Deixemos de lado, como de somenos importância, o fato de que em apreensão 

judicial não há esbulho (tomada violenta, clandestina ou precária da posse), senão ato lícito – 

embora possa ser ilegal – de autoridade; assim como o fato de que alienação judicial, 

arrolamento, inventário, partilha, não são atos de apreensão judicial, nem implicam 

necessariamente apreensão judicial; e também o fato de que pode haver penhora sem perda 

da posse, como, eventualmente, no caso de penhora de crédito. 

 

O código de 1.939 referia-se a “posse ou direito”. A referência a “direito” 

desapareceu no novo estatuto, provavelmente porque direitos, segundo a moderna doutrina, 

são insuscetíveis de posse. Por outro lado aquele código apontava como objetivo dos 

embargos, a “defesa” dos bens do embargante. O novo estatuto, por simetrização (visto aludir 

a turbação ou esbulho), diz que o embargante poderá requerer “lhe sejam manutenidos ou 

restituídos os bens.” 
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O espírito de geometria na redação de 1.973 – afeiçoando os embargos, em 

tudo, a remédio possessório – ao invés de desfazer os equívocos presentes na redação de 

1.939 só fez adensá-los. 

 

Paradoxalmente, quanto mais se afeiçoou a forma dos embargos à de um 

verdadeiro remédio possessório, tanto mais se passou a negar a respectiva proteção, por seu 

intermédio, à simples posse destituída de título, e à posse com título pessoal, como no caso de 

promitente comprador sem contrato registrado. 

 

O cotejo do código de 1.939, art. 707, com a sua fonte (códigos mineiro, art. 

590; pernambucano, art. 931; catarinense, art. 954; fluminense, art. 1.748) mostra como, em 

1.939, já se enveredava pelo equívoco. Diziam os dois primeiros daqueles artigos, de redação 

idêntica: “Quem não for parte na causa e sofrer prejuízo ou turbação em sua posse ou direitos 

sobre a coisa, por efeito de penhora, depósito, arresto, seqüestro, venda judicial, arrecadação, 

partilha ou outro ato de apreensão judicial, poderá defendê-los, por via de embargos de 

terceiro.” 

 

Os retoques, ao invés de melhorar esse texto, corromperam-lhe a integridade. 

 

A confusão entre os embargos de terceiro e os interditos possessórios parece 

ter nascido, entre nós, com o Regulamento 737, de 1.850, cujo art. 601 dispunha: “Recebidos 

os embargos, mandará o juiz passar mandado de manutenção a favor do terceiro embargante, 

que prestará fiança.” A referência a mandado de manutenção se repetiu nos códigos de 

processo paulista, mineiro, fluminense, capixaba, baiana, pernambucano, gaúcho, e do distrito 

federal, vale notar que se encontra também na Consolidação das Leis do Processo Civil, de 

Antonio Joaquim Ribas (1.876, art. 1.371). 

 

Ora, basicamente, o objetivo dos embargos de terceiro é levantar a constrição 

judicial sobre o bem do terceiro. Como se afirmou com relação a seu caso mais típico (v. 

Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, 1.977, t. 15, pg. 5), 

os embargos são remédio jurídico processual, “ação”, pelo qual os terceiros “executionem 

possunt impedire”. 

 

Daí a lição do mesmo Pontes (ob.cit., pg. 4): “Os embargos de terceiro são a 

ação do terceiro que pretende ter direito ao domínio ou outro direito, inclusive a posse, sobre 

os bens penhorados ou por outro modo constritos. O usufrutuário, por exemplo, é senhor; o 

locatário é possuidor. Se a penhora não lhes respeita o direito, um ou outro pode embargar 

como terceiro.” 

 

Aliás, o código de 1.973, não obstante tenha construído os embargos de 

terceiro à semelhança de interdito possessório, foi obrigado a incluir a regra de seu art. 1.047, 
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II: “Admitem-se ainda embargos de terceiro: ... II – para o credor com garantia real obstar 

alienação judicial do objeto da hipoteca, penhor ou anticrese.” Ora, o credor hipotecário não 

tem posse, e o pignoratício pode não tê-la. Assim, essa regra, além de constituir ampliação do 

§ 1.º do art. 1.046 (visto que o embargante, na hipótese, não é “senhor e possuidor”), é 

elemento de perplexidade. Como poderá o embargante, aí, obter a prestação jurisdicional 

consistente, segundo o art. 1.051 na “expedição do mandado de manutenção ou de 

restituição”? 

 

Meu propósito, neste trabalho, é refletir sobre a natureza e o âmbito dos 

embargos de terceiro. E contribuir para deslindar a confusão que se estabelece, dentro dessa 

ação, entre proteção dominical e proteção possessória, e que conduz, explícita ou 

implicitamente, a esta pergunta: os embargos de terceiro são para defesa de domínio ou da 

posse? 

 

A redação do texto legal conduz a essa pergunta, que devido à sua clareza 

parece de fácil resposta. Ao interpretar e aplicar a regra embaraça-se a jurisprudência, que no 

estado atual tende a proteger o “senhor” (titular de direito real, independentemente de 

posse), e o “senhor possuidor” (titular de direito real com posse), desamparando o mero 

possuidor. 

 

 

2. A SÚMULA 621 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

A Súmula 621 de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal enuncia: “Não enseja 

embargos de terceiro à penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de 

imóveis.” 

 

Esse enunciado não faz referência à existência ou não de posse. Parece portanto, a um 

primeiro exame, simples aplicação do art. 22 do Dec. Lei n.º 58/37, com redação dada pela lei 

649/49: “Os contratos, sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda 

de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato da sua constituição ou deva sê-lo 

em uma ou mais prestações, desde que inscritos em qualquer tempo, atribuem aos 

compromissários direito real oponível a terceiros e lhes confere o direito de adjudicação 

compulsória nos termos dos artigos 16 desta lei e 346 do Código de Processo Civil.” 

 

Como o art. 22 do Dec. Lei 58 confere “direito real oponível a terceiros” ao titular de 

promessa de venda e compra inscrita, a literalidade da súmula 621 parece admitir-lhe 

embargos de terceiro independentemente de cogitação sobre existência ou não de posse. É a 

conclusão a que conduz a interpretação contrario sensu, que nos fornece a seguinte leitura do 

mesmo enunciado: “Enseja embargos de terceiro à penhora a promessa de compra e venda 

inscrita no registro de imóveis.” 
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Essa interpretação literal da Súmula 621 conduziria a invencíveis contradições, 

apontadas adiante. É forçoso buscar-lhe outro entendimento, e o primeiro passo está no 

exame das decisões que ensejaram sua redação, a saber: RE 73.527, 1.ª T., 16.3.72, relator 

Djaci Falcão (RTJ 63/222): ERE 87.958, Pleno, 17.11.78, relator Cordeiro Guerra (RTJ 89/285); 

ERE 89.696, Pleno, 8.8.79, relator Moreira Alves (RTJ 95/282); RE 93.443, 1.ª T., 20.10.81, 

relator Néri da Silveira (RTJ 100/835); RE 94.132, 2.ª T., 30.8.83, relator Décio Miranda (RTTJ 

107/686). 

 

O primeiro desses acórdãos (RE 73.527) tem a seguinte ementa: “Promessa de compra 

e venda imóveis Sem a finalidade essencial da inscrição no registro público, não se torna 

oponível a terceiros. O registro é que lhe atribui eficácia erga omnes.” O recurso extraordinário 

foi admitido com fundamento em divergência jurisprudencial, indicando acórdão da “antiga 

2.ª Turma do Supremo”, no AI 28.756, relatado pelo ministro Ribeiro da Costa: “Cabem 

embargos de terceiro, por parte do promitente comprador, com contrato de compromisso de 

compra e venda quitado, irretratável e não registrado, a fim de evitar com o imóvel 

compromissado seja penhorado e praceado, para pagamento de dívida do promitente 

vendedor.” Como se vê, o acórdão divergente também não alude a existência ou inexistência 

de posse; o voto do relator, ministro Djaci Falcão, é lacônico, resumindo-se fielmente na 

ementa. 

 

 A segunda das decisões, relatada pelo ministro Cordeiro Guerra (ERE 87.958-7) nega 

embargos de terceiro e promitente comprador imitido na posse. O acórdão recorrido 

assentara: “A falta de registro da promessa não obsta a procedência dos embargos, eis que, 

para se opor ao ato de constrição, basta a qualidade de mero possuidor (§ 1º do art. 1.048 do 

CPC).” O voto do ministro relator não examina o problema da posse: “... a promessa de compra 

e venda do imóvel sem a formalidade essencial da inscrição no registro público não se torna 

oponível a terceiros. O registro é que lhe atribui eficácia “erga omnes”, como bem decidiu o 

acórdão-padrão, da lavra do eminente ministro Djaci Falcão”. O ministro Soares Muñoz – 

vencido na preliminar, pois não conhecia do recurso – foi também vencido no mérito: “o 

possuidor é parte legítima para opor embargos de terceiro.” O voto do ministro Moreira Alves, 

vencedor, aborda o problema da posse: “Com efeito, ninguém nega que os embargos de 

terceiro possam ser opostos pelo mero possuidor. O que não me parece certo, no entanto, é 

admiti-los em favor do simples possuidor para o efeito de desconstituir a penhora de imóvel de 

propriedade do executado, a qual não acarreta turbação ou esbulho de posse. A ser isso 

possível, e se o imóvel penhorado tivesse sido entregue em comodato a alguém, o comodatário 

poderia excluí-lo da penhora por meio de embargos de terceiro. Em se tratando de promitente 

comprador, os embargos de terceiro só podem ser utilizados por ele, para opor-se à penhora do 

imóvel de propriedade ainda do promitente vendedor executado, se estiver inscrita a promessa 

de compra e venda irretratável e irrevogável, pois, nesse caso, a penhora não atinge a posse, 

mas, sim, o direito real á aquisição de que aquele é titular. Se não estiver inscrita a promessa, o 

promitente comprador é simples titular de direito pessoal, e embora esteja na posse do imóvel, 

não pode atacar o ato de constrição judicial que é a penhora, como não o poderiam o 
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comodatário, o locatário, o depositário, também possuidores e titulares de mero direito 

pessoal com relação à coisa penhorada.” 

 

Os embargos foram recebidos pelo voto dos ministros Djaci Falcão, Antonio Neder, 

leitão de Abreu, Cordeiro Guerra, Moreira Alves e Décio Miranda; e contra o voto dos 

ministros soares Muñoz, Cunha Peixoto, Rodrigues Alckmin e Xavier de Albuquerque. 

 

O terceiro acórdão sumulado (ERE 89.696), tendo como relator o ministro Moreira 

Alves, foi proferido com base no precedente. A decisão embargada, relator o ministro 

Rodrigues Alckmin, tinha a seguinte ementa: “Embargos de terceiro. Promitente comprador, 

mediante compromisso irretratável mas ainda não inscrito, com o preço pago, imitido na posse 

do imóvel, que opõe embargos de terceiro para excluir o imóvel de execução contra o 

promitente vendedor, por dívida ulterior à promessa. Cabimento e procedência dos embargos. 

Recurso extraordinário conhecido e provido.” O ministro Soares Muñoz insistiu em seu ponto 

de vista, salientando que “a posse do promitente comprador não é em nome de outrem; é em 

nome próprio, desde que o proprietário lhe tenha transmitido em razão do contrato.” 

Acompanharam-no, no voto vencido, os ministros Cunha Peixoto, Xavier de Albuquerque e 

Thompson Flores. Foram vencedores, além do relator, os ministros Djaci Falcão, Leitão de 

Abreu, Cordeiro Guerra, Décio Miranda e Rafael Mayer. 

 

A quarta decisão sumulada não aproveita, visto que proferida em favor de promitente 

não aproveita, visto que proferida em favor de promitente com título inscrito. 

 

A quinta e última decisão (RE 94.132, 2.ª T.), foi proferida com base nos dois 

precedentes analisados, sendo unânime. Votaram os ministros Décio Miranda (relator), 

Moreira Alves, Aldir Passarinho e Francisco Rezek. 

 

O entendimento e fundamentação da Súmula 621 encontra-se, assim, no debate entre 

os ministros Moreira Alves e Soares Muñoz. O primeiro entende que a posse do promitente 

comprador, sem título inscrito, é assemelhada à do comodatário, locatário, depositário, etc.; e 

conclui que, por isso, não tem direito a embargos. Já o ministro Soares Muñoz concede-lhe 

embargos, sustentando que a posse do promitente comprador não é posse em nome de 

outrem. 

 

Outras decisões do Supremo, não referidas na Súmula 621, acompanham esses 

precedentes sem mais discussão. Assim: RE  94.116 (2.ª T., Rel. Aldir Passarinho, decisão 

unânime, com voto dos ministros Cordeiro Guerra, Moreira Alves, Décio Miranda; RTJ 

106/228); RE 91.814 (2.ª T., Rel. Moreira Alves, decisão unânime, com voto dos ministros 

Cordeiro Guerra e Décio Miranda; RTJ 96/1.358); RE 95.422 (1.ª T., Rel. Rafael Mayer, decisão 

unânime, com voto dos ministros Clóvis Ramalhete e Néri da Silveira; RTJ 101/1.305); RE 

92.743 (2.ª T., Rel. Moreira Alves, decisão unânime, com voto dos ministros Leitão de Abreu, 

Décio Miranda, Cordeiro Guerra; RTJ 102/232); RE 104.554, 2.ª T., Rel. Moreira Alves, decisão 
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unânime com voto dos ministros Décio Miranda, Aldir Passarinho, Francisco Rezek e Djaci 

Falcão; RTJ 114/840). 

 

Com a tese do ministro Soares Muñoz, que acabou vencida inclusive na 1.ª Turma, 

situavam-se anteriormente os ministros Cunha Peixoto e Rodrigues Alckmin (cf. RE 87.958, RTJ 

91/257: “A falta de registro não obsta a procedência dos embargos, eis que para se opor ao 

ato de penhora basta a qualidade de mero possuidor”); esse entendimento encontra-se em 

outros acórdãos, proferidos já na vigência do novo CPC, e quando aqueles ministros ainda 

integravam a Corte Suprema (v.g. RTJ 91/257, 92/818). 

 

A tese sumulada foi confirmada pelo Pleno em 9 de fevereiro de 1.983, ao julgar-se o 

RE 97.257, sendo relator o ministro Alfredo Buzaid (RTJ 111/354). Nesse acórdão, é notável o 

voto do ministro Oscar Correa, que aí declarou, expressamente, filiar-se à corrente que admite 

os embargos do promitente comprador imitido na posse, embora sem título registrado: 

 

“Não se opuseram os embargos à força de proprietário, mas de possuidor, como 

autorizado pelo artigo 1.046, § 1.º do CPC, que os admite tanto para o terceiro senhor e 

possuidor como para o apenas possuidor.” 

 

Posteriormente, no julgamento do RE 100.163, sendo Relator o ministro Néri da 

Silveira, a 1.ª Turma do STF decidiu que “o primeiro comprador, já imitido na posse do imóvel 

está legitimado a opor embargos de terceiro, ut art. 1.046 do CPC” (v.u., j. 12.6.84, DJU 

27.9.85, p. 16.613). 

 

A 2.ª Turma voltou a reafirmar seu ponto de vista ao apreciar o RE 103.121, sendo 

relator o ministro Moreira Alves, com o qual votaram os ministros Décio Miranda, Aldir 

Passarinho e Francisco Rezek (RTJ 112/890). 

 

3. EMBARGO (S) 

 

O termo “embargo (s)” é utilizado, no direito brasileiro, com vária acepção. Designa 

seja o recurso de embargos (embargos infringentes, embargos de nulidade, embargos de 

declaração), seja a ação de embargos (embargos de devedor, embargos à concordata, 

embargos de terceiro, embargos à adjudicação ou à arrematação), seja ordem ou mandado do 

juiz (embargo de obra, embargo de navio). De embargo vem desembargador. Sua origem acha-

se no latim vulgar “imbarricare” 1, derivado de barra (tranca), significando “fechar uma porta 

com tranca ou barras”, e, conseqüentemente, “pôr obstáculo”, que é o sentido mais geral do 

termo embargar. O étimo é o mesmo de “embaraçar”. Utiliza-se no direito francês  com 

referência a navio (em francês, “embarrer” significa fechar com barra, e “embarriquer” pôr em 

barrica). No direito dos povos de língua espanhola tem o sentido de medida constritiva judicial, 

                                                           
1
 E. Couture, Vocabulário Jurídico – Dauzat-Dubois-Mitterand, Nouveu Dictionnaire Étymologique  
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semelhante à penhora, aplicando-se também com referência a navio. O termo não passou 

para o italiano, onde a figura análoga aos embargos de terceiro é designada como 

“opposizione di terzo”. 

 

Moacyr Lobo da Costa (“Origem dos embargos no direito lusitano”, Borsoi, Rio, 1.973), 

afirma que “embora sem a denominação de embargos, já no reinado de Afonso II (1.248 – 

1.279) era conhecido e praticado um meio de impugnação obstativo que guarda íntima 

semelhança com os embargos, tal como vieram a ser acolhidos posteriormente nas Ordenações 

Afonsinas.” Essa pesquisa, porém, é prejudicada pela equivocidade. Partindo de um conceito 

genérico de embargos, como “meio de obstar ou impedir os efeitos de um ato ou decisão 

judicial” não distingue precisamente entre embargos-recurso e embargos-ação em oposição. 

 

Não sendo despicienda essa questão do nome, Zanzucchi (“L’azione in opposicione del 

terzo nel processo esecutivo”, Società Editrice Libraria, Milano, 1.910) lhe dedica algumas 

páginas:  o que hoje chamamos embargos de terceiro se designava genericamente, em Roma, 

como “controvérsia pignoris capti”2. No direito longobardo e franco, cabiam embargos “Si 

quis... alium pro alio...” ou “sine judice”, ou “male... pigneraverit”, e tinham como efeito que o 

penhorante “postquam cognovit quod male pignoraverit, mox ipsum pignun relaxit.” No direito 

medieval os embargos são designados genericamente como “contradictio” ou mediante uma 

perífrase: “quaestio, na et quando tertius se opponens possit impedire executionem sententiae 

contra alium latae”; o embargante é chamado “tertius contradictor”, ou “oppositor”, ou 

“opponens”, e o fim dos embargos é “impedire executionem”.  

  

Passa então esse magistral estudo a examinar as denominações que recebem os 

embargos no direito moderno, segundo pontos de vista que aqui decorrem do tipo 

procedimental (“interventio”, “Executions – interventions – Klage”, “Zwischen-Klage”, 

“Zwischen-Klage auf Freilassung gepfändeter Sachen”), ali dos seus efeitos (“Excindirungs-

Klage”, “Executions-excindirungs-Klage”, “Aussonderungs-Klage”, “Distractions-Klage”, 

“azione”, “domanda”, ou “instanza in separazione” ou “in distrazione”, ou “demande en 

distraction”, “demande à fin de charges”). E conclui que, face a todas essas denominações, 

parece preferível “azione o domanda in opposizione” que corresponde no direito francês ao 

termo “opposition”, no germânico e austríaco ao termo “Widerspruchklage”, que já tinha uso 

na doutrina e prática medieval, no direito comum, nos “coutumes” franceses, nos Estados 

italianos e no direito vigente, italiano, francês – que seguidamente falam em “oporsse à 

execução” germânico e austríaco, que falam de “Widerspruch gegen die Zwangsvollstreckung” 

ou “gegen die Execution”. 

 

                                                           
2
 Introduzido por Antonino Pio (a. 138-161) o novíssimo procedimento executivo por pignus in causa 

judicati captum, um de seus sucessores, Antonino Caracala (a. 211-222) provê ao interesse de terceiros 

admitindo no mesmo processo uma controvérsia para a liberação da coisa penhorada (Lex 15 A divo Pio 

§ 4 D. De rejudicata, 42, 1). Cf. M. T. Zanzucchi, ob. cit., pg. 42. 
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4. TERCEIRO 

 

Segundo a definição do art. 1.046 do Código de Processo Civil (idem no art. 707 do 

Código anterior) é terceiro quem não for parte no processo. Aquele que, sendo parte no 

processo, sofrer constrição patrimonial, tem a seu dispor os meios processuais comuns de 

defesa: respostas, exceções, impugnações, correições, recursos, embargos chamados 

impropriamente “de devedor”. 

 

Os embargos de terceiro são remédio jurídico processual para quem, não sendo parte 

no feito, sofrer constrição patrimonial. O termo “terceiro” já se encontrava no Regulamento 

737, de 25.11.1850 (art. 597), e nas Ordenações Filipinas (L. 3, T. 86, § 17). 

 

Pontes de Miranda esclarece o significado do termo “terceiro” indicando que, mais 

acertado que faz o código, é dizer que “não pode usar de embargos de terceiro quem quer que 

esteja sujeito à eficácia judicial do ato que pretende embargar”. (Coment. ao CPC, Forense, 

1.977, XV, pg. 23). 

 

5. FINALIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO 

 

A finalidade dos embargos de terceiro é ponto que também merece atenção. Para 

facilidade do discurso referimo-nos sempre, daqui em diante, ao caso mais típico de embargos 

de terceiro, que é o de embargos opostos à penhora, em processo de execução. 

 

Não parece acertado dizer que a finalidade dos embargos é manter o embargante na 

posse; tampouco dizer que a finalidade é suspender a penhora, suprimi-la ou torná-la ineficaz 

(seria erro maior, aliás, falar em “validade” ou “invalidade da penhora”). Objetivo dos 

embargos é suprimir a constrição judicial que pesa injustamente sobre o bem do terceiro; seu 

fundamento é que a execução deve cingir-se aos bens do devedor (princípio da 

responsabilidade do devedor). Afasta-se a constrição fazendo-se ineficaz a penhora em tanto 

quanto (ou na parte em que) alcance bem do terceiro. Assim, por exemplo, se o devedor tem a 

propriedade, as terceiras a posse, e a penhora é feita sobre o bem em seu todo, a procedência 

dos embargos não implica a ineficácia da penhora; esta subsiste na parte em que alcançou 

bem do devedor, ou seja, seu direito de propriedade; a execução continua, perseguindo a 

alienação judicial da coisa, excluída sua posse por se achar no patrimônio de terceiro. 

 

Entretanto, o princípio da responsabilidade do devedor não explica, de per si, a 

existência dos embargos de terceiro, salvo no caso de embargos de possuidor. É que o mero 

possuidor sem título, desde que privado judicialmente da posse, não tem ação para reavê-la, 

depois, do arrematante ou adjudicatário. O mesmo não acontece com o proprietário, ou titular 

de direito real, que tem as ações próprias de seu direito, como bem esclarece Pontes de 

Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, t. XV, pg. 10): “O autor dos embargos de 

terceiro tem a ação mandamental, que é a dos embargos, preciosa para evitar conseqüências 
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publicísticas dos atos processuais (e.g. venda judicial do bem de terceiro), e a ação própria ou 

as ações próprias do direito que ele invoca. É nesse sentido que se diz ter remédio “voluntário”. 

Nada lhe obsta propor, prescindindo da força mandamental da sentença proferida nos 

embargos de terceiro, a ação de reivindicação, ou a anulatória (pauliana), ou outra que 

corresponda à sua pretensão, salvo, está claro, alguma preclusão.”  

 

Zanzucchi (ob. cit., pg. 48), mostra como, em alguns lugares, do princípio “possession 

vaut titre” se passa a outro: “I’ adjudication sur poursuite d’expropriation forcés purge la 

propriété”: perde a coisa o terceiro que não se opõe ao processo expropriatório; a seu 

interesse superpõe-se o do exeqüente, do executado, do adjudicatário, que querem assegurar 

a alienação judicial: “Questa stessa ragione di far sicure le vendite esecitive fa si, che Il principio 

della purgazione venga esteso anche là, dove la regola possession vaut titre non trova 

applicazione; vale a dire in matéria immobiliare. Riguardo alla quale Il principio della 

purgazione si trova affermato sai nel diritto delle ‘coutumes’, sai nella giurisprudenza dei 

Parlamenti più importanti, in ispecie di Parigi, Bordeaux, Tolosa, e confermato da editti, da 

regolamenti, da leggi posteriori.” A situação só se alterou, na França, com a lei de 11 brumaio, 

ano VII, que passou ao código napoleônico: “L’ adjudication définitive ne transmet à 

adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’ avait le saisi.” 3 

 

No direito luso-brasileiro – em que jamais tivemos o princípio da purgação executiva – 

os embargos de terceiro se justificam mais como proteção ao possuidor, do que como 

proteção ao proprietário, ou titular de direitos reais. Somente para o primeiro seria irreparável 

a alienação judicial de bem próprio, em litígio a que fosse estranho. No estado atual de nosso 

direito, aliás, com cadastro e registro imobiliário, esse prejuízo é quase impensável sempre 

que se trata de bem imóvel. A carta de arrematação ou instrumento equivalente não é 

registrada se inocorrer identidade entre o executado e o titular do direito; não se costuma 

proceder a alienação judicial de bem imóvel sem prévia juntada, aos autos, de certidão do 

registro de imóveis. Julgando a apelação cível n.º 3633-0, o Conselho Superior da Magistratura 

do Estado de São Paulo sublinhou: “Poucas não têm sido as oportunidades oferecidas a este 

Conselho para assentar que é impossível o registro de penhora de imóveis que não figuram em 

nome dos devedores.” (DJE de 10.01.85) 

 

6. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA 

 

Voltemos à pergunta do item 1: “os embargos de terceiros são para defesa do domínio 

ou da posse?” 

 

                                                           
3
 O mesmo autor adverte para a importância desse tópico: os efeitos da alienação em processo de 

execução. Onde se atribuem ao adjudicatário tão só os direitos do executado sobre a coisa expropriada, 

o terceiro está protegido; o contrário acontece se a alienação forçada transfere ao adquirente a plena 

titularidade da coisa. (ob. cit. Pg. 44,45). 
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Essa pergunta é posta, aqui, com objetivo heurístico. 

 

Vamos cindi-la, perguntando, em primeiro lugar, se os embargos de terceiro são meio 

para a defesa do domínio (por extensão, de qualquer direito real). Isto aparentemente implica 

se basta a qualidade de senhor do bem constrito para opor embargos, e é desta forma que 

colocamos e passamos a responder a pergunta. 

 

A interpretação meramente gramatical responde essa indagação pela negativa. Se 

quisesse permitir os embargos para o senhor sem posse, a lei, no mencionado § 1.º, teria dito: 

“Os embargos podem ser de terceiro senhor, ou de terceiro possuidor.” A análise meramente 

gramatical do código de 1.973 conclui que o mero senhor (titular de direito real sem posse) 

não tem embargos de terceiro, salvo no caso dos credores hipotecário e pignoratício.  

 

Entretanto, a interpretação meramente gramatical não parece suficiente porque por 

outro lado, se quisesse excluir dessa proteção o senhor sem posse, bastaria ao legislador dizer: 

“Os embargos (só) podem ser de terceiro possuidor”; estaria compreendido, aí, o senhor 

possuidor. 

 

Se bastava ao código, no § 1.º do art. 1.046, a referência a “possuidor”, por que inclui 

referência,  também, a “senhor e possuidor”? 

 

A Consolidação das Leis Civis (Teixeira de Freitas, 1.858), no título em que versou a 

proteção possessória, contemplou os embargos de terceiro possuidor: “Art. 821. O possuidor, 

que for penhorado por execução de dívida alheia, pode opor-se a esta turbação com embargos 

de terceiro possuidor”. No Esboço do Código Civil, cuja minúcia é conhecida, Teixeira de Freitas 

dedica brevíssima referência aos embargos de terceiro, ao colocar os “embargos de terceiro 

possuidor” entre os “remédios possessórios judiciais” (art. 4.019). 

 

A Consolidação das Leis do Processo Civil (Antonio Joaquim Ribas, 1.876), a seu turno, 

assim dispunha sobre os embargos de terceiro: “Art. 1.372. Não serão recebidos estes 

embargos: § 1.º - Nos casos do art. 11247. § 2.º - Se o embargante alegar mera detenção; ou § 

3.º - Posse que com evidência se depreende dos autos ser injusta relativamente ao executado; 

ou que se fundar em título evidentemente nulo. § 4.º - Domínio comum; devendo-se neste caso 

somente executar a parte pertencente ao executado.” “Art. 1.373 – Se o terceiro embargante 

provar a sua posse jurídica e o exeqüente provar o domínio do executado, prosseguirá a 

execução contra este no direito e ação de reivindicação; salva a disposição do artigo 

antecedente, parágrafo terceiro.” O art. 1.247 esclarecia: “Recebem causa do vendido: § 3.º - O 

que detém a coisa em nome do condenado, como o locatário, o comodatário, o depositário.” 

 

As fontes legais citadas por Ribas e Teixeira de Freitas são as Ordenações Filipinas (L. 3, 

t. 86, § 17), e a lei de 22.12.1761. Ribas acrescenta menção aos tratadistas portugueses Mello 

Freire, Moraes, e Silva. 
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Ambas as consolidações omitem referência ao regime do Regulamento 737, de 

25.11.1850, cujo art. 597 abrigava embargos de terceiro “senhor e possuidor”. É bem verdade 

que esse regulamento, aplicável ao processo comercial, estendeu-se às causas civis apenas a 

partir de 19 de setembro de 1.890, com o Dec. 763. Dispunha o aludido art. 597: “Vindo algum 

terceiro com embargos à execução, porque a cousa penhorada lhe pertence por título hábil e 

legítimo, e tendo posse natural ou civil com efeitos de natural, ser-lhe-á concedida vista para 

alegar e provar os seus embargos dentro de três dias.” As disposições seguintes tratavam do 

processamento dos embargos, mas o art. 604 complementava: “Não são admissíveis na 

execução embargos de terceiro, que não seja ao mesmo tempo senhor e possuidor, ficando ao 

terceiro prejudicado direito salvo sobre o preço da arrematação.” 

 

Na vigência do Dec. 737 a jurisprudência brasileira só admitia embargos de terceiro 

mediante “prova completa do domínio, fundada em título hábil e legítimo” (Trib. de Just. de 

São Paulo, 27.1.1893, Gazeta Jur. 2/124), somada à prova da “posse natural ou civil com efeitos 

de natural” (Relação ao Est. do Rio, 6.9.1898, cf. Rel. do Pres. do Tribunal, em 1.899, pg. 18). 

Havia congruência entre a jurisprudência e a lei, concebidos os embargos como de terceiro 

“senhor e possuidor”.  Tratando-se de bem móvel, entendia-se equivaler a posse ao título (Trib. 

de Just. de São Paulo, 23.9.1890 e 27.5.1905, São Paulo, Jud. 8/110; 10.11.1909, ib. 21/374; 

Corte de Apel. 11.4.1907, Rev. de Dir., 12/98). 

 

Com palavras candentes, Pontes de Miranda condena o REg. 737: “Estava o Brasil em 

1.890 na sua plena evolução agrícola, os embargos de terceiro possuidor levavam os colonos 

plantadores a defender as suas posses contra a plutocracia latifundiária, que obteve se 

estendesse o Reg. 737 ao processo civil, para que os arts. 604 e 597 cortassem aos possuidores 

o uso dos embargos de terceiro. O Reg. 737 fôra ao processo civil, para que os arts. 604 e 597 

cortassem aos possuidores o uso dos embargos de terceiro. O Reg. 737 fôra feito para as 

causas comerciais e de repente se aplicava ao cível, apagando um dos dois conceitos. Voltou-se 

com o código de 1.939, art. 707, acertadamente, a apanhar as três espécies. A superioridade 

das ordenações ressaltava; e a jurisprudência sentiu, durante mais de meio século, a 

deficiência resultante da mediocridade dos autores do Reg. 737 e do infeliz gesto do Dec. 763, 

de 1.º de setembro de 1.890.” (ob. cit., pg. 57). 

 

O Regulamento 737 já era verberado pela doutrina durante sua vigência. Assim Afonso 

Fraga (“Teoria e prática na execução das sentenças”, C. Teixeira & C1.ª, São Paulo, 1.922, pg. 

297): “A segunda condição para admissibilidade dos embargos de terceiro com efeito 

suspensivo da execução é que o embargante seja ao mesmo tempo senhor e possuidor. O art. 

604 do Reg. 737 soa: “não são admissíveis embargos de terceiro que não seja ao mesmo tempo 

senhor e possuidor”. O terceiro, em relação à coisa reclamada, pode ser senhor, pode ser mero 

possuidor, e pode ser a um só tempo senhor e possuidor. Nos dois primeiros casos, o domínio 

achando-se divorciado da posse, a lei, contrapondo-se em parte ao antigo direito pátrio, recusa 

ao terceiro a faculdade de embargos à execução, ressaltando-lhe somente o direito sobre o 

preço da arrematação, disposição essa injustificável, particularmente em matéria civil, porque 
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importa, sem causa jurídica, numa verdadeira expropriação forçada da propriedade alheia... 

Todavia, no estado atual do direito pátrio, só quando na pessoa do terceiro se encabeçam o 

domínio e a posse dos bens penhorados, lhe é lícito opor embargos à execução.” 

 

Com essa digressão, identificamos a fonte do § 1.º, art. 1.046, 1.ª parte, do Código de 

Processo Civil Brasileiro de 1.973: são os arts. 597 e 604 do Reg. 737, de 1.850. Este permitia 

embargos somente ao terceiro que fosse simultaneamente senhor e possuidor. O vício passou 

para o Dec. Lei 960, de 17.12.38, que em execução fiscal permitia embargos de terceiro 

somente ao senhor e possuidor. Os códigos de 1.939 e 1.973 estenderam a permissão ao que 

seja “apenas possuidor”. 

 

A interpretação histórico-gramatical conclui que podem opor embargos de terceiro o 

senhor-possuidor, e o simples possuidor, não o podendo fazer o senhor não possuidor. Em 

resumo: dá-se a proteção por via de embargos ao possuidor; o não possuidor não a tem, 

mesmo sendo senhor. 

 

7. DILUCIDAÇÃO DE PONTOS FUNDAMENTAIS. ALCANCE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO 

 

Essa conclusão, todavia, não é suficiente para esclarecer o embaraço da 

jurisprudência.  É que continuam não suficientemente dilucidados alguns pontos 

fundamentais: não se vê – ao primeiro olhar – porque a simples posse, desprovida de título, 

deve receber no texto da lei uma proteção que, com toda aparência, supera a conferida ao 

próprio domínio. 

 

Tomando-se o caso mais típico, que é o da execução, também não se vê – ao primeiro 

olhar – porque o terceiro proprietário ou titular de direito real, não tendo posse, esteja 

impedido de opor embargos. Com efeito, face aos princípios da responsabilidade, é o 

patrimônio de devedor, e não de terceiro, que fica sujeito a execução. Em sua “Praxe 

Brasileira” (S. Paulo, 1.904, § 402), afirmava o Barão de Ramalho: “Não podendo a execução 

recair senão em bens do próprio condenado, ou daquele a quem prejudica a sentença, segue-se 

que qualquer terceiro pode opor embargos à execução que ocorrer sobre bens seus próprios, ou 

em que tiver interesse, se não foi citado, nem ouvido na causa principal, salvo os casos em que 

a sentença proferida contra um passa também em julgado contra outra pessoa.” 

 

Por outro lado, não se creia que, ao acrescentar à regra do Reg. 737 menção ao 

simples possuidor, esteja o legislador de 1.973 inovando. No antigo direito luso-brasileiro, 

antes do advento restritivo do Reg. 737, ao possuidor sem título já se devam embargos de 

terceiro. 

 

As Ordenações Filipinas, L. 3.º, t. 86, § 17, assim dispunham: “E vindo alguma pessoa a 

embargar alguma cousa, em que se peça a execução, assi móvel, como de raiz, por dizer que a 

dita cousa pertence a ele, e que portanto não deve ser entregue ao vencedor, ou alegar outro 
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qualquer embargo a se dar a sentença à execução, em tal caso mandamos que a execução se 

faça no condenado. E sendo tal a razão do embargo com que o terceiro embargante vem, que 

por direito lhe deva ser recebida, o vencedor dará fiança à cousa, de que se pede a execução, e 

lhe será entregue; e não a dando, será posta em poder de um terceiro, até finalmente se 

determinar sobre os embargos. E vindo algum terceiro com embargos, dizendo ser possuidor 

dos bens, em que se faz a execução, se o executado não der logo outros penhores livres e 

desembargados, será preso até os dar.” 

 

Na vigência das Ordenações Filipinas já se utilizavam a expressão “terceiro senhor e 

possuidor” em decisões judiciais, mas o primeiro texto legal a empregá-la parece ter sido a lei 

de 22.12.1761, com que o rei  D. José disciplinava as execuções fiscais; encontra-se aí, 

possivelmente, a raiz do desvio: “... E sendo igualmente certo que os sobreditos embargos de 

terceiro, senhor, e possuidor contém por sua natureza um remédio meramente possessório no 

qual sempre se ajuntam os títulos ainda que não se trate senão de justificar com eles a posse: 

Ordeno que os embargantes exibam logo com seus embargos todos os títulos que tiverem para 

legitimar-se.” 

 

Ao negar a proteção por via de embargos ao promitente comprador imitido na posse, 

mas sem contrato registrado, o Supremo Tribunal Federal aproxima-o às figuras do 

arrendatário, do locatário e do depositário. 

 

Posta dessa forma, a controvérsia no tocante aos embargos de terceiro reanima 

posições que a teoria possessória há tempo sepultou. 

 

Lafayette, em seu “Direito das Coisas”, definia a posse como “o poder de dispor 

fisicamente da coisa, com a intenção de dono, e de defendê-la contra as agressões de terceiro.” 

E acrescentava: “a posse resulta da união de um elemento material (corpus), a detenção física 

da coisa, e de um elemento moral (animus), a intenção de ter a coisa como própria. Um deles 

sem o outro é insuficiente para gerá-la.” 

 

Na mesma linha o pensamento de Coelho Rodrigues, em seu projeto de código civil: “A 

aquisição normal da posse resulta: 1. Da manifestação de um poder material sobre a coisa; 2. 

Da vontade do detentor exercer esse poder no seu próprio interesse” (art. 1.325). E de Teixeira 

de Freitas, no seu “Esboço”: “Haverá posse quando alguém, por si ou por outrem, se achar na 

possibilidade de exercer atos dominicais sobre alguma coisa com a intenção de ter direito de 

possuí-la.” (art. 3.709). 

 

Havia, porém, alguns casos de difícil explicação para essa teoria: assim o de menor e 

do demente, desprovidos de vontade relevante para o Direito, mas a quem não se negava 

proteção possessória; os do locatário, comodatário, usufrutuário, credor pignoratício, 

enfiteuta. O locatário, quando possui a coisa, não tem intenção de possuí-la como sua. O 

mesmo sucede com o comodatário, etc. 
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Para salvar a teoria, passou-se a dizer, nesses casos, que é possuidor perfeito ou 

verdadeiro o que possui com ânimo de ter a coisa como própria, e possuidor imperfeito o que 

possui com ânimo de usar por si a coisa de outrem (v.g. Coelho da Rocha). 

 

Savigny denominava a posse, nesses casos, como posse derivada, dizendo que o 

locatário, o comodatário, etc., não têm “animus rem sibi habendi”, mas têm “animus 

possidenti”. A petição de princípio era evidente, a solução risível. Alguns dos seus seguidores, 

como Teixeira de Freitas, salvaram a coerência do sistema negando a posse ao locatário, 

comodatário, etc., que teriam apenas “detenção” (Comentários à Doutrina das Ações de 

Correia Teles, nota 791). Outros, como Lafayette, enxergaram a artificialidade da solução, e 

proferiram considerar esses casos como exceções. 

 

Não é de espantar que essa indeterminação conceitual se comunicasse aos embargos 

de terceiro. Germinou aí uma casuística restritiva, distinguindo entre a posse merecedora 

dessa proteção e a posse que a desmerece. É o que vimos em Teixeira de Freitas (v. supra) e se 

encontra também em Bernardo Teixeira de Moraes Leite Velho (“Monografia jurídica e prática 

das execuções de sentenças”, Rio, 1.885): “A posse que pode legitimar a admissão de 

embargos de terceiro pode fundar-se na simples clausula constituti, resultante do título em que 

ela fosse consignada ou na posse civil transmitida pela lei (Alv. De 9.11.1754, Mor. Cit. n.º 52, 

Sil. À Ord. Cit. n.º 23). Não pode, porém, servir de fundamento aos embargos e posse: a) se é 

manifestamente viciosa, injusta ou violenta (Alm. e Sous. § 301, Mor. cits. ns. 56 e 57); b) se ela 

não pode existir sem título e este não se exibe (Silv. cit. n.º 72); c) se o embargante reconhece o 

domínio do executado; d) se o domínio deste se prova evidentemente e notoriamente nos autos 

(Ass. De 16.2.1.886); e) se deriva de comodato e locação, salvo se a penhora for nos frutos, ou 

no caso em que pelo título da locação o locatário tenha garantido o seu direito à manutenção 

do contrato, se a coisa for arrematada (Mor. L. 6.º cap. 7.º ns. 6 e 9); f) em todos os casos em 

que foi adquirida por ato qualificado em fraude de execução (art. 34 Mor. cit. ns. 10, 14 a 19, 

alm. E Sous. §§ 304 a 306).” A lição foi repetida por Antonio B. de Faria, em seu Processo 

Comercial e Civil, pg. 202. 

 

A teoria subjetiva da posse desmoronou quando se explicitou a distinção entre posse 

imediata e posse mediata. É imediata a posse do locatário, do comodatário; essa posse é 

defendida mediante os interditos mesmo contra o locador, contra o comodante, porque em 

ação possessória não se discute direito, e seu fundamento é o princípio da conservação do 

fático (“quieta non moveré”); ou seja, protege-se o possuidor contra a turbação e o esbulho, 

mesmo que seu agente seja o proprietário, titular de qualquer outro direito real, ou do direito 

de possuir; o monopólio estatal da justiça, vedando a justiça de mão própria, impede que se 

faça violência contra quem possui, ainda que injustamente. 

 

Na caracterização da posse é irrelevante o elemento de vontade, o que interessa é o 

fato mesmo da posse e o modo como ela se exerce. Assim, outra distinção importante, 

revelada pela teoria objetiva é a que se faz entre a posse própria e posse não própria. “Posse 
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própria, “Eigenbesitz”, é a posse como dono, a posse da coisa como sua” (Pontes de Miranda, 

Trat. de Dir. Privado, t. X, § 1.079); o possuidor tem aí, de fato, todos os poderes que se 

enfeixam no domínio. A posse imprópria corresponde aos desmembramentos do domínio (v.g. 

posse como de usufrutuário) e a poder de direito obrigacional (v.g. posse como de locatário). 

 

A posse do comodatário, locatário, promitente comprador, não é posse em nome de 

outrem, mas posse imprópria, em nome próprio, com título. Não há mais que falar, pois, em 

posse em nome de outrem, e outros casos agasalhados sob essa designação imprecisa 

clarificaram-se com as noções de “serviço da posse” e “servidor da posse”. 

 

O conceito chave da teoria objetiva, entretanto, mais do que ser a posse um fato, está 

em reconhecê-la como uma “situação real”. A posse existe, se prova e produz efeitos 

independentemente de registro, pelo simples fato de existir como relação real. 

 

Essas precisões conceituais, mesmo para os habituados ao plano das abstrações, não 

basta muitas vezes para afastar a sensação de estranheza que emerge frequentemente, nos 

casos de embargos de terceiro possuidor. É a sensação que nos assalta, por exemplo, se o 

embargante é locatário ou comodatário. 

 

Admitir os embargos nesses casos – em que o terceiro, seja gratuita ou onerosamente 

– recebe o direito de possuir das mãos do próprio devedor, não significa abrir, para o 

executado, uma escapatória fácil contra os seus credores? Não equivaleria a estimular a fraude 

contra as execuções, fornecendo ao devedor malicioso uma verdadeira cláusula de 

indenidade? 

 

Como admitir que o locatário, o comodatário, etc., mediante embargos de terceiro, 

possa obstar a execução contra o locador, o comodante, etc.? 

 

A pergunta acima não pode ser respondida sem prévia análise dos seus termos. 

 

Essa análise revela, oculto na própria pergunta, o preconceito que turba a questão, e 

que diz respeito ao verdadeiro alcance dos embargos de terceiro. 

 

Objetivo dos embargos de terceiro não é pôr fim à execução, obstar a execução. Antes, 

excluir da execução o que está no patrimônio de terceiro. O que a penhora atingiu, e que 

esteja no patrimônio de terceiro deve ser excluído: com a sentença proferida nos embargos a 

penhora, nessa parte, torna-se ineficaz. A execução prossegue, tendo como objeto aquilo que, 

no bem penhorado, pertença ao executado. 
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Se o que está no patrimônio do terceiro é, por exemplo, a mera posse sem título, 

sendo o executado o proprietário, a penhora e posterior alienação judicial incidem sobre a 

coisa, menos sua posse.4 5  

 

Assim, o arrematante ou adjudicatário que receba esse direito, encontrar-se-á face ao 

possuidor tal como se achava o executado, ou como qualquer outro adquirente por ato inter 

vivos ou mortis causa, e poderá, querendo, exercer contra ele o seu jus possidenti. 

 

Convém não esquecer, também, que a penhora não retira, ao executado, o poder de 

disposição da coisa; também não lhe retira – ordinária ou necessariamente – o poder de 

administração do bem penhorado, e o direito aos seus frutos. 

 

A dificuldade em visualizar-se a posse perfeitamente separada do domínio – como um 

bem jurídica e economicamente distinto – é a mesma que resistia, no passado, ao 

aproveitamento econômico dos desmembramentos do domínio. 

 

Ora, o processo de execução não pode, por salto, elidir a situação possessória – como 

se não existisse – e, exercendo-se sobre o que está e o que não está no patrimônio do 

executado, conceder vantagem ao exeqüente, em detrimento do terceiro possuidor, qualquer 

que seja a natureza de sua posse. Admitir que isso aconteça corresponde a embutir no 

processo de execução, em favor do exeqüente, a pretensão reivindicatória que o executado 

teria contra o possuidor, sem permitir, a este, os meios de defesa exercíveis como réu naquela 

ação. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

 

8.1 De lege ferenda parecem possíveis cinco soluções quanto ao interesse do terceiro 

possuidor. Elas são enunciadas, adiante, em ordem de adequação crescente: 

 

a) Ignorá-lo; 

                                                           
4
 Não se confunda a posse com o jus possidenti. 

5
 Comentando o art. 592, III, do Código de Processo Civil, Humberto Theodoro Júnior afirma que se o 

terceiro possuir o bem do devedor em nome próprio, e não em nome do executado, não poderá haver 

penhora direta sobre o bem, mas apenas sobre o direito e ação do proprietário contra o possuidor 

(Processo de Execução, Ed. Univ. de Direito, 1.984, pg. 151). Goldschmidt, citado por esse autor, falava 

em “penhora do direito a ação reivindicatória do devedor” (Derecho procesal civil, Barcelona, 1.ª ed., 

1.936, § 95, pgs. 637/638). A opinião já se achava nos Comentários de Silva às Ordenações, referidos por 

Lobão (Trat. Enciclopédico Prático e Crítico sobre as Execuções, Lisboa, 1.885, § 299), e não parece 

correta visto que no direito de propriedade do devedor se enfeixa muito mais do que o direito àquelas 

ações. O que se penhora é a coisa, menos sua posse. 
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b) Dar-lhe ação de indenização exercível a posteriori, direito sobre o preço da 

arrematação, ou direito de resgate da coisa.6 

c) Reconhecendo achar-se embutida na execução, no caso do item “a”, uma ação 

vindicatória da posse, admitir-lhe intervenção no processo de execução, argüindo 

a defesa cabível na possessória (v.g. exceções, direitos de retenção e de 

indenização); 

d) Conceder-lhe embargos apenas se presentes algumas circunstâncias (por exemplo, 

como no estatuto processual português de 1.940 apenas se o domínio da coisa 

penhorada não pertencer ao executado; solução simétrica à da respectiva 

proteção possessória, que no direito luso não é dada contra o titular do domínio); 

e) Conceder-lhe embargos de terceiro, salvo no caso de fraude à execução, qualquer 

que seja a natureza de sua posse. 

 

A solução “e” é a do direito brasileiro; a solução “d” – que nos casos de negativa se 

reduz à solução “a” – é a da Súmula 621. 

 

8.2 A praxe judicial, concedendo embargos ao terceiro “senhor” sem posse contraria a 

letra da lei.7 

 

Aliás, a dificuldade em concedê-los não é pequena visto que o legislador construiu a 

fórmula dos embargos à maneira de interdito possessório, dando-os a quem “sofrer turbação 

ou esbulho na posse de seus bens” (art. 1.046), mandando que o embargante prove sua posse 

(art. 1.050), e efetivando-os mediante “a expedição de mandado de manutenção ou de 

restituição” (art. 1.051). 

 

Não seria certo, porém, dizer – e aqui a razão porque é enganosa a pergunta do item 1 

– que os embargos protegem a posse, e não o domínio. É que a posse aí, como em nenhum 

outro lugar, aparece também como exteriorização do domínio. A posse está para o domínio, 

sob esse aspecto, como a febre para o corpo, sua apreensão é o sinal de agressão feita ao 

                                                           
6
 Esse direito a indenização existe no ordenamento brasileiro; o direito sobre o preço da arrematação era 

assegurado pelo art. 604 do REg. 737; o direito de resgate § 268 do BGB, ao possuidor ou a qualquer 

titular de direito sobre a coisa penhorada. 

7
 1. No nosso sistema, à parte algumas hipóteses alcançadas pelo art. 1.047, II, do CPC, “se o proprietário 

não for ao mesmo tempo possuidor não pode propor embargos de terceiro, como não poderá promover 

ação possessória, devendo ingressas com a ação reivindicatória ou negatória”. (Clóvis do Couto e Silva, 

Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XI, t. II, Ed. Ver. dos Tribunais, 1.982, pg. 445; v. Tb. Pg. 

458, n.º 498). 

2. Sob as Ordenações Filipinas a generalidade dos tratadistas admitia os embargos do terceiro, não 

possuidor, que alegasse o seu domínio (v. Lobão, ob. cit., § 303). 
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domínio. O titular de direito real, tendo a posse direta ou indireta, sente a agressão e defende-

se mediante embargos. 

 

Se a agressão ao domínio faz-se sem ofensa à posse, o titular do direito real dispõe de 

ação negatória para sua defesa.8 

 

Os embargos, destarte, não são remédio possessório embora construídos em nosso 

estatuto processual, por atecnia, à semelhança de interditos possessórios. Trata-se de ação 

que pode proteger o titular de direito real com posse e também o mero possuidor. 

 

Achamo-nos, entretanto, face à jurisprudência nacional, ante duas práticas radicais: a 

que, contra o texto da lei, nega os embargos de terceiro ao mero possuidor; e a que, contra a 

letra da lei, confere embargos ao titular de direitos reais sem posse. Das duas a mais nociva 

sem dúvida é a primeira porque, contra a sistemática do nosso direito, causa prejuízo quase 

sempre irreparável ao possuidor. Aliás, aqui vem a propósito a observação de Zanzucchi no 

sentido de que os embargos de terceiro, mais que no interesse do próprio terceiro, existem no 

interesse do exeqüente, do executado, e do licitante; estes ficam advertidos a tempo sobre a 

pretensão do terceiro, e seu fundamento. (ob. cit., pg. 45). 

 

Apesar da letra da lei, também não vejo como negar-se os embargos do terceiro 

senhor sem posse. Trata-se de meio expedido de defesa, cuja adoção se recomenda pela 

economia processual.9 

 

Pontes de Miranda estende os embargos de terceiro com a necessária elasticidade: “... 

os bens arrestáveis, depositáveis, penhoráveis, etc., não são só os que são objeto de 

propriedade (senso estrito, de direito das coisas) e de posse. São também direitos, pretensões, 

ações. Portanto, sempre que a constrição judicial apanhou “direito” (títulos de crédito, direitos, 

pretensões, ações), está autorizado o emprego dos embargos de terceiro prejudicado...” 

(Coment. ao CPC, Forense, 1.977, t. XV/61). E: “... não só o domínio, os direitos reais e a posse 

podem ser invocadas pelo embargante. Livremo-nos pois da francesia que nos ia levando para 

a limitação dos embargos de terceiro ao proprietário, em intempestivo romanismo/.../qualquer 

relação de direito material – real ou pessoal – que a constrição ofenda pode ser invocada pelo 

embargante.” (id., pg. 72). 

 

Em um e outro caso – quer dando-se embargos ao simples possuidor, quer dando-se 

ao senhor sem posse, importa não estender a proteção – com detrimento do exeqüente – 

além daquilo a que ela deve estritamente proteger. 
                                                           
8
 Sobre a ação negatória, v. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Tomos 14 e 15; Tratado das 

Ações, Tomo V, Ed. RT, 1.974, pgs. 83 e ss. 

9
 Clóvis do Couto e Silva propõe: “Seria, entretanto, de todo o interesse que o simples proprietário 

pudesse utilizar esse procedimento expedido para evitar lesão ao direito de propriedade. (ob. e loc. cit.). 
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Figuremos o caso do promitente comprador, sem posse, com contrato registrado. Ele 

pode sem qualquer prejuízo admitir a execução sobre o bem prometido, visto que o título do 

adquirente judicial não se sobrepõe ao seu direito, antes coexiste com ele, tal e qual o título 

anterior. Mas se, facultativamente e por cautela puser embargos, o resultado destes, se 

julgados procedentes, não obsta a execução: o que vai a praça é o direito do executado sobre 

o bem (ou seja, o domínio menos aquilo que se transmitiu ao promitente comprador. É o que 

se apreende com mais clareza se, por exemplo, o promitente vendedor ainda não recebeu o 

preço, ou se dele recebeu apenas pequena parte). 

 

Santos, 10 de dezembro de 1.986 

 

 

 

- ooo0ooo - 
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