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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 FINALIDADE DO ESTUDO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

 O tema escolhido – Ação revocatória: a dimensão da dicotomia “ineficácia 

objetiva” e “ineficácia subjetiva” (artigos 129 e 130 da Lei 11.101/05) – está inserido na 

temática de direito falimentar e processual civil brasileiro e tem como fundamento legal a 

Lei 11.101/05 (LRE), o Código de Processo Civil (CPC) e o Código Civil de 2002 

(CC/02).1  

 

 O assunto está diretamente relacionado ao instituto da fraude contra credores, 

considerando-se que a ação revocatória falimentar (ineficácia subjetiva) é uma 

especialização da ação pauliana do direito civil e a ineficácia objetiva falimentar adota 

sistemática muito similar a da fraude à execução. Em todas as hipóteses o que se visa é o 

combate ao ato fraudulento praticado pelo devedor em prejuízo de seus credores. 

 

 Na esfera falimentar, no entanto, a fraude contra credores assume contornos 

próprios, marcada pelas peculiaridades do processo falimentar e características do mercado 

empresarial. Decretada a falência, há uma presunção legal de insolvência do devedor, a 

qual, por sua vez, gera uma presunção de dano à coletividade de credores existentes ao 

tempo da quebra. 

 

 A repulsa à fraude contra credores no processo de falência adquire, nessa medida, 

caráter coletivo, em virtude do qual todos os credores reunidos (massa falida subjetiva) 

detêm interesse na ineficácia do ato fraudulento, e a decisão que assim declarar beneficiará 

a todos eles, de maneira indiscriminada. 

 

 Na vigente Lei 11.101/05 a ineficácia dos atos praticados pelo falido no período 

que antecede o decreto falimentar veio disciplinada pelos artigos 129 a 138. Mantendo a 

tradição das legislações precedentes, adota-se uma dicotomia entre: (i) os atos para os 

                                                 
1 No presente trabalho a Lei 11.101/05 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) será mencionada também 
com a sigla “LRE”. Para o Código de Processo Civil será utilizada a sigla “CPC” e para o Código Civil de 
2002 a sigla “CC/02”. 
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quais se dispensa o conluio fraudulento, que poderão ser declarados ineficazes 

independentemente do ajuizamento de ação própria, inclusive de ofício (ineficácia objetiva 

– artigo 129); e (ii) os atos cuja declaração de ineficácia, por meio da ação revocatória 

falimentar, exige prova do conluio fraudulento e efetivo prejuízo à massa falida (ineficácia 

subjetiva – artigo 130).2 

 

  Nesse contexto, a hipótese que serve de base para a presente tese é a de demonstrar 

a real dimensão dessa dicotomia entre a ineficácia objetiva, prevista no artigo 129 da Lei 

11.101/05, e a ineficácia subjetiva, prevista no artigo 130 da mesma lei.  

 

 Partindo-se da premissa de que em ambas as situações, independentemente da 

forma pela qual seja declarada, cuida-se de ineficácia relativa do negócio jurídico em 

relação à massa falida3, buscou-se analisar as principais diferenças entre as duas situações, 

sob os aspectos do direito material e do direito processual. A ideia central residiu não 

apenas em demonstrar as efetivas dessemelhanças entre as duas situações, mas quais são as 

relevantes consequências dessas distinções.  

 

 Procurou-se ultrapassar a usual diferenciação feita na doutrina nacional, apenas 

pela: (i) dispensa do elemento subjetivo nas hipóteses do artigo 129 (prova do consilium 

fraudis); (ii) enumeração taxativa dos atos passíveis de ineficácia objetiva; e (iii) 

especialmente a partir da Lei 11.101/05, a desnecessidade de ajuizamento da ação no caso 

de ineficácia objetiva.  

 

 O escopo da tese foi no sentido de, estudando-se separadamente cada um deles em 

suas principais características e partindo-se das conclusões obtidas parcialmente, construir 

um quadro comparativo completo, que pudesse superar os limites de diferenciação acima 

mencionados.  

 

                                                 
2 Adotou-se no presente trabalho a classificação utilizada por Coelho, de ineficácia objetiva e ineficácia 
subjetiva: “Nas hipóteses do art. 129 a ineficácia objetiva (porque independente de perquirição sobre as 
intenções dos sujeitos), e nas do art. 130 a ineficácia subjetiva (porque dependente dessa perquirição). Em 
relação à primeira, o legislador listou atos que, praticados com ou sem fraude, não produzirão efeitos perante 
a massa falida; em relação à ineficácia subjetiva, preferiu assentar um conceito largo o suficiente para coibir 
qualquer prática fraudulenta” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 345). Ver, infra, itens 3.2.1 e 3.3.2. 
3 Apesar de o artigo 130 da LRE falar em atos “revogáveis” ao passo que o artigo 129 alude a “ineficazes em 
relação à massa falida”. Ver, infra, itens 3.2.1 e 3.3.2.  
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 Ao final, estabelecida a efetiva extensão dessa dicotomia, analisou-se a possibilidade 

de fungibilidade entre os dois remédios processuais. Estudou-se, ainda, como eles se 

relacionam com os demais meios de combate à fraude contra credores no direito civil (ação 

pauliana e fraude à execução), perquirindo-se sobre a possibilidade de fungibilidade entre 

todas esses remédios processuais. 

  

 Para tanto, dividiu-se o trabalho em três etapas. Na primeira etapa (Capítulo II), 

para a contextualização do tema, procedeu-se à análise do instituto da fraude contra 

credores e sua disciplina no Código Civil vigente. Investigou-se a ação pauliana e a fraude 

à execução, em suas principais características, limitando-se, contudo, a profundidade da 

pesquisa, já que fora do objeto central da tese. 

 

 Na segunda etapa (Capítulo III), iniciou-se o estudo da fraude contra credores no 

âmbito do processo falimentar, partindo-se da evolução do instituto no Brasil e da análise 

da disciplina da matéria no Decreto-Lei 7.661/45, com breves comparações à vigente 

legislação falimentar. 

 

 Em seguida, procedeu-se ao exame da ineficácia objetiva prevista no artigo 129. 

Dividindo-se didaticamente em diversos aspectos, foram objeto de estudo: (i) a natureza 

jurídica da declaração de ineficácia; (ii) os elementos subjetivo, objetivo e temporal; (iii) as 

hipóteses legais de ineficácia objetiva previstas expressamente na lei, inclusive a ineficácia 

prevista na Lei das Sociedades Anônimas; (iv) as vias processuais adequadas para a 

declaração da ineficácia; (v) o prazo para declaração; e (vi) os efeitos da decisão que 

declara a ineficácia em relação ao falido, à massa falida e aos terceiros (de boa-fé e de má-

fé). 

 

 Adotando-se a mesma linha de sistematização, realizou-se a pesquisa da ineficácia 

subjetiva, representada pela ação revocatória falimentar (artigo 130). Foram objeto de 

exame: (i) a ausência de tipicidade da ação revocatória; (ii) a natureza jurídica da sentença; 

(iii) os elementos subjetivo, objetivo e temporal; (iv) a legitimidade ativa e passiva; (v) o 

prazo para declaração; (vi) a medida cautelar de sequestro; e (vii) os efeitos da sentença de 

procedência dos pedidos em relação ao falido, à massa falida e aos terceiros (de boa-fé e de 

má-fé). 
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 As disposições legais comuns à eficácia objetiva e subjetiva – relacionadas aos atos 

praticados durante a recuperação judicial, securitização de créditos e atos praticados com 

base em prévia decisão judicial – foram analisados conjuntamente, mas sempre com 

atenção aos elementos que pudessem diferenciar as ineficácias objetiva e subjetiva. 

 

 Por fim, na terceira etapa da tese (Capítulo IV), com caráter conclusivo, realizou-se 

a investigação comparativa da ineficácia objetiva e subjetiva, partindo-se das conclusões 

obtidas previamente, formando um quadro comparativo crítico entre as duas hipóteses 

legais. Examinou-se, ainda, como a ineficácia falimentar interage com demais meios de 

combate à fraude contra credores no direito civil, perquirindo-se sobre a possibilidade de 

fungibilidade entre todas essas medidas. 

  

 Propôs-se, assim, inovar no exame da disciplina da ineficácia falimentar (ação 

revocatória e ineficácia objetiva), encarada de forma unitária no combate à fraude contra 

credores, considerando-se ainda que, não obstante a sua importância no contexto do direito 

falimentar como instrumento para a recomposição do patrimônio do devedor e benefício 

imediato da massa falida, o assunto não vem sendo objeto de estudo aprofundado por parte 

da doutrina nacional, em todas as suas vertentes – comercial, civil e processual.   

 

 No âmbito do direito comercial, diversos e autorizados trabalhos doutrinários sobre 

o direito falimentar, em especial comentários à Lei de Falência (Decreto 7.661/45 e, 

atualmente, Lei 11.101/05), já cuidaram da ação revocatória e de sua diferenciação com a 

ineficácia objetiva, contudo, na maioria das vezes, de modo não aprofundado e mediante a 

análise dos artigos que as disciplinam. Salvo poucas exceções4, não há uma sistematização 

na abordagem do assunto, e tampouco pesquisa jurisprudencial das questões polêmicas que 

o circundam. 

 

                                                 
4 Há o trabalho de Claro, em que o autor faz estudo e sistematiza a ação revocatória falimentar. Tal 
monografia, todavia, é dotada de uma conotação evidentemente pragmática, afastando-se do rigor acadêmico 
e do aprofundamento da pesquisa da doutrina nacional e estrangeira (CLARO, Carlos Roberto. Revocatória 
falimentar. 4. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2008). Cahali faz estudo aprofundado e eficiente do tema, no 
entanto, com enfoque no direito material e dentro de uma proposta muito mais ampla, de estudo da “fraude 
contra credores” (CAHALI, Yussef Said. Fraude contra credores. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008). Por fim, há ainda três estudos específicos sobre o assunto, os quais, todavia, não são recentes: 
AZEVEDO, Noé. Ação revocatória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1932; LEONEL, Jayme. Da ação 
revocatória no direito da falência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1951; e ABRÃO, Nelson. Da ação revocatória. 
2. ed. São Paulo: Universitária de Direito, 1997. 
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 A dificuldade no estudo da ação revocatória pode ser atribuída, segundo se entende, 

ao caráter interdisciplinar que a reveste. Uma eficiente e completa pesquisa envolve 

complexas questões relacionadas ao direito comercial (falência e recuperação de empresas, 

sobretudo), direito civil (fraude contra credores e defeitos do negócio jurídico) e direito 

processual. 

 

 Essa interdisciplinaridade da matéria, todavia, é justamente o que torna o estudo 

interessante, intrigante e de manifesto interesse jurídico-acadêmico, além da importância 

social e, principalmente, econômica que envolve o processo falimentar e a recuperação de 

empresas. A interdisciplinaridade liberta o processualista e permite que ele amplie seus 

horizontes, possibilitando o estudo do direito material em busca das soluções práticas 

oferecidas pelo processo, reforçando o seu caráter instrumental. 

   

Desse modo, o presente trabalho avança o conhecimento sobre o assunto na medida 

em que promove o estudo, aprofundado, sob o aspecto da dicotomia (ineficácia objetiva – 

ineficácia subjetiva), não apenas sob a perspectiva do direito material, mas também do 

direito processual, especialmente mediante a análise das diferentes técnicas processuais 

adotadas pela lei e suas consequências pragmáticas. 

 

Não se perdeu oportunidade, outrossim, de repensar temas antigos, como, v.g., a 

impropriedade do termo “revogáveis” empregado pelo artigo 130 da Lei 11.101/05, 

chamando a atenção, ainda, para alguns pontos que estavam esquecidos ou não estavam 

claramente articulados na doutrina, tais como a diferenciação entre o “termo legal da 

falência” e o “período suspeito” e a correta interpretação do artigo 136 da Lei 11.101/05, 

no que se refere aos efeitos da declaração de ineficácia em relação aos terceiros. 

 

1.2 METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA ADOTADAS 

 

 Para o aprofundamento da tese em seu foco principal, analisou-se as doutrinas 

nacional e estrangeira a respeito da fraude contra credores, fraude à execução, ação 

revocatória (ineficácia subjetiva) e ineficácia objetiva, confrontando-se as posições 

antagônicas, em atenção ao método dialético. 
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 O direito comparado (método comparatístico) foi abordado com muita cautela, 

respeitando-se as diferenças não só entre os institutos efetivamente comparados, mas 

também entre os modelos processuais de seu país de origem (processo civil e processo 

falimentar). Optou-se por abordar a doutrina alienígena de forma dispersa, mencionando-a 

no corpo do texto ou por meio de nota de rodapé, sempre que relevante para o estudo do 

tema tratado.  

 

 Conferiu-se especial atenção à doutrina italiana concernente à ação revocatória 

falimentar (revocatoria fallimentare), tendo em vista a proximidade da disciplina da 

matéria com a adotada pela legislação nacional, e, sobretudo, em razão da farta produção 

doutrinária acadêmica sobre o assunto naquele país.  

 

 Adotou-se também a coleta de jurisprudência, mediante ampla pesquisa e análise 

crítica das decisões dos Tribunais Pátrios e Tribunais Superiores versando sobre os 

principais e polêmicos aspectos da fraude contra credores, fraude à execução e ineficácia 

falimentar. 

 

 Diante da ausência de trabalhos doutrinários nacionais mais aprofundados sobre os 

aspectos de direito processual da ineficácia falimentar, a pesquisa jurisprudencial teve 

importante papel na identificação de questões polêmicas e corriqueiras no dia a dia forense, 

mas que ainda não foram bem equacionadas pela legislação e pela doutrina nacional.  
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CAPÍTULO II – FRAUDE CONTRA CREDORES NO DIREITO CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL 

 

2.1 FRAUDE CONTRA CREDORES 

 

2.1.1 Características gerais  

 

O instituto da fraude contra credores sofreu significativa evolução desde as 

primeiras fases do direito romano5 – no qual a persecução alcançava o próprio devedor –, 

até os tempos atuais, em que existem instrumentos de direito material e processual para o 

controle dos atos fraudulentos.6 Na atualidade, na maioria dos países, o patrimônio do 

devedor garante o direito dos credores em juízo. 

  

 Não obstante exista divergência em relação a certos aspectos relacionados ao 

histórico da fraude contra credores, bem como em relação às características das medidas 

então existentes para combater a fraude7, os doutrinadores são unânimes ao entender que 

os princípios reguladores dos atos contra credores encontram suas origens no Direito 

Romano, decorrente da ideia da moral e da preservação dos direitos dos credores.8  

                                                 
5 Ver, sobre o assunto, o completo estudo de: BUTERA, Antonio. Dell’azione pauliana o revocatoria. 
Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934-XII, p. 1-37. 
6 Azevedo, tratando do histórico da fraude contra credores, bem aponta que os preceitos genéricos, de ordem 
moral, não são suficientes para atender a todas as situações da vida em sociedade: “Impõe-se o recurso aos 
ditames previstos na ordem jurídica, para que venham a ser aplicados e determinados, restabelecendo-se, 
assim, o equilíbrio social antes abalado; e à Justiça competirá dizer se o pretendido direito de um merece 
respaldo, e em que medida será concedido” (AZEVEDO, Luiz Carlos. Fraude contra credores. Revista da 
Escola Paulista da Magistratura, v. 3, n. 1, p. 53-65, jan./jun. 2002, p. 54). Para mais detalhes sobra a manus 
iniectio: TUCCI, José Rogério Cruz; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de História do Processo Civil 
Romano. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 119. 
7 Theodoro Júnior, ao tratar do histórico da ação pauliana, consigna que as fontes históricas “são lacunosas e 
não fornecem aos estudiosos dados completos e decisivos para precisar quando e como se deu o 
aparecimento da ação pauliana, isto é, da ação criada especialmente para revogar o ato em fraude de 
credores” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana. 2. 
ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 69). 
8 Neste sentido, ver, dentre outros: AZEVEDO, Fraude contra credores, passim; CAHALI, Yussef Said. 
Fraude contra credores. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 62-64; AZEVEDO; TUCCI, 
Lições de História do Processo Civil Romano, p. 120; AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código Civil comentado: 
negócio jurídico, atos jurídicos lícitos, atos ilícitos. São Paulo: Atlas, 2003, p. 258 e seguintes; LIMA, 
Alvino. A fraude no direito civil. São Paulo: Saraiva, 1965, p. 86; PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1974. tomo IV, p. 421-424; 
THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 69-86; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de 
direito civil: parte geral. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 256-257; FERRO, Marcelo Roberto. O prejuízo 
na fraude contra credores. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 8-9; HANADA, Nelson. Da insolvência e sua 
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A evolução da sociedade, nesse aspecto, acabou por revelar alguns traços 

característicos da natureza humana, relacionados à mentira e à astúcia. Houve, na história 

da humanidade – e sempre haverá –, aqueles que buscam obter vantagens indevidas para si, 

camuflando seu comportamento sob uma falsa aparência da legalidade.9  

 

 Desde as suas remotas origens do direito romano, o conceito de fraude contra 

credores está relacionado à negação do princípio da boa-fé, que, nas palavras de Cahali, “é 

o caminho pelo qual a moral penetra no direito”.10 Também Azevedo aponta que ela não se 

confunde com os demais vícios do negócio jurídico, pois “traz consigo a conotação 

principal da astúcia, da trapaça, do procedimento malicioso, enfim; mas não é só: da fraude 

resultam, por consequência o dano e o prejuízo”.11  

 

 Com efeito, a fraude contra credores consiste, desde sua concepção, em uma 

questão ligada aos preceitos de ordem moral e jurídica, tanto assim que, para muitos 

autores, o animus nocendi (intuito de prejudicar) é dispensável, bastando apenas a ciência 

de que, com a prática do ato, o prejuízo venha a ocorrer. 

  

 Nesse contexto, o direito tem o papel fundamental de estabelecer meios para que 

esse comportamento humano – reprovável, mas inevitável na maioria das vezes – seja 

punido e, se possível, anulado ou declarado ineficaz o ato fraudulento, retornando-se a 

                                                                                                                                                    
prova na ação pauliana. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 16-17; PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Instituições de direito civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. I, p. 462-463; VENOSA, Silvio 
de Salvo. Fraude contra credores. Revista da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas 
de São Paulo, 1986, p. 110. 
9 THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 60-61. Também Lima aponta que “desde tempos 
imemoráveis que os homens ávidos de proventos e dominados pelo egoísmo irrefreável na defesa de 
interesses materiais, ferem os direitos e interesses de terceiro, lesando-lhes o patrimônio, através de processos 
ardilosos, com emprego de artimanhas e artifícios inconfessáveis. O fenômeno é tal antigo quanto o da lei 
como norma de conduta; ‘fatta la lege travto l’inganno’, diz o brocardo italiano. Utilizando-se dos próprios 
atos jurídicos, que a lei disciplina para o exercício regular dos poderes conferidos pelo direito, indivíduos 
sem escrúpulos frustram as finalidades lícitas daqueles atos, empregando-os irregular e ilicitamente; 
procuram atingir finalidades desonestas, antijurídicas, sob o disfarce ou a aparência de negócios jurídicos 
disciplinados e autorizados por lei. [...] O defraudador não é apenas desleal e desonesto; é também inteligente 
e astuto, no emprego hábil de frustração da lei” (LIMA, A fraude no direito civil, p. 1-2). 
10 CAHALI, Fraude contra credores, p. 39. No mesmo sentido: THEODORO JÚNIOR, Fraude contra 
credores, p. 60-62. 
11 AZEVEDO, Fraude contra credores, p. 56. Como ensina Shimura, “a fraude contra credores, porque 
geradora de lesão indistinta a todos, como dito, é considerada vício social. Não se caracteriza como vício de 
consentimento, pois a manifestação da vontade corresponde à real intenção do agente” (SHIMURA, Sérgio 
Seiji. A revogação do negócio fraudulento entre devedor e terceiro. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. O 
terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: estudos em homenagem ao Professor Athos 
Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 474). 
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situação ao estado anterior, como se nunca tivesse existido, ou, quando menos, no caso de 

ineficácia, o ato não produza efeitos em relação àquele que foi prejudicado.12 Consoante 

aduz Theodoro Júnior, “as regras do direito caracterizam-se pela preocupação da 

efetividade, pelo que procuram cercar-se de mecanismos sancionatórios que desencorajem 

os possíveis infratores e que possam neutralizar os atentados inevitáveis”.13 

 

 Na atualidade, a fraude contra credores é identificada na prática, por parte do 

devedor, de atos suscetíveis de diminuir seu patrimônio, reduzindo a garantia que este 

representa para resgate de suas dívidas, tornando-o insolvente, em prejuízo de seus 

credores.14 

  

 A doutrina clássica aponta três requisitos essenciais no conceito de fraude contra 

credores: (i) anterioridade do crédito; (ii) o elemento subjetivo, representado pela ciência 

por parte do devedor de que prejudica os interesses dos credores (consilium fraudis); e (iii) 

o elemento objetivo, que consiste no ato hábil a causar prejuízo ao credor (eventus 

damni).15 

 

 A anterioridade do crédito é exigência fundamental, pois aquele que contrata com 

devedor insolvente – ou que não tenha patrimônio suficiente para garantir o negócio 

jurídico celebrado – não poderá ser beneficiado pela anulação/ineficácia de ato jurídico 

posteriormente realizado pelo devedor.16  

 

 O credor que pretende impugnar determinado ato jurídico praticado pelo devedor 

somente o poderá fazer, sob o fundamento da fraude contra credores, se seu crédito for 
                                                 
12 A discussão sobre a nulidade, anulabilidade ou ineficácia dos atos praticados em fraude contra credores é 
questão antiga e deveras polêmica e será tratada com mais profundidade quando tratarmos da ação pauliana 
(infra, item 2.1.3) e da natureza da sentença na ação revocatória falimentar (infra, item 3.3.2). Sobre o 
assunto, ver, por todos: THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 175-237. 
13 THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 61. 
14 Monteiro evita definir os caracteres da fraude, afirmando que “num sentido amplo, porém, ela pode ser 
conceituada como o artifício malicioso empregado para prejudicar terceiros” (MONTEIRO, Curso de direito 
civil, p. 257). Para Coelho, a fraude contra credores é um defeito social e consiste no “defeito do negócio 
jurídico de alienação do patrimônio do devedor insolvente. A pessoa em insolvência (ou em estado de pré-
insolvência) não pode dispor dos bens que titulariza porque estes representam a garantia dos credores” 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 340-341).  
15 Ver, por todos: MONTEIRO, Curso de direito civil, p. 256-258. 
16 Venosa lembra algumas hipóteses específicas: (i) na sub-rogação de crédito posterior ao ato fraudulento, 
tendo em vista que a dívida é anterior, ainda há que se falar em anterioridade do crédito; (ii) nos créditos 
condicionais, “no que tange ao crédito sob condição resolutiva não há dúvida de que o ato fraudulento o 
atinge”; e (iii) crédito sob condição suspensiva também caracteriza a anterioridade, “já que há um direito 
eventual do credor” (VENOSA, Fraude contra credores, p. 115). 
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anterior ao negócio a ser invalidado. Caso contrário, o negócio até poderá ser anulado por 

algum defeito do negócio jurídico, mas não se poderá falar em fraude contra credores – ao 

menos para aquele credor cujo crédito é posterior. 

 

 O elemento subjetivo (consilium fraudis) é igualmente importante na configuração 

do ato impugnável. Ele manifesta-se pela diminuição maliciosa do patrimônio pelo 

devedor, com o intuito de prejudicar credores, ou, quando menos, ciência de que seu ato 

causará danos aos demais credores. 

 

A legislação civil nacional – diversamente de outros países17 – é silenciosa acerca 

do elemento psicológico da fraude por parte do devedor, ou seja, da real intenção de 

prejudicar credores (chamada de animus nocendi). 

 

 O que existe, acertadamente, é apenas uma diferenciação entre: (i) os negócios 

praticados a título gratuito, para os quais se dispensa a presença do consilium fraudis – pela 

interpretação do artigo 158 do Código Civil de 200218; e (ii) os contratos onerosos, para os 

quais prevalece o entendimento da necessidade desse elemento subjetivo. 

 

 Na doutrina nacional aceita-se, de forma quase unânime, a necessidade, para a 

caracterização da fraude contra credores, nos contratos onerosos19, do elemento subjetivo 

– consilium fraudis –, entendido como o simples “conhecimento que tenha, ou que deva ter 

o devedor, do seu estado de insolvência e das consequências que, do ato lesivo, resultarão 

para credores”.20  

 

No tocante ao animus nocendi, ou seja, à vontade deliberada de prejudicar credores, 

existe alguma divergência. Como aponta Cahali, há alguns autores, especialmente na 

doutrina alienígena, que defendem a posição de que para a configuração do consilium 

fraudis seria necessária a presença do animus nocendi, “representado por um propósito 

direto de prejudicar os credores, uma vontade deliberada e consciente de desfalcar o 

                                                 
17 Sobre o assunto ver, por todos, completo estudo de direito comparado: THEODORO JÚNIOR, Fraude 
contra credores, p. 67-135. 
18 “Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já 
insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores 
quirografários, como lesivos dos seus direitos”. 
19 No Brasil, para os contratos a título gratuito, há uma presunção do consilium fraudis.  
20 CAHALI, Fraude contra credores, p. 168. 
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patrimônio, com o devedor buscando intencionalmente uma insolvência para frustrar o 

adimplemento da obrigação”.21  

 

 No Brasil, no entanto, a despeito do silêncio da legislação, prevalece o 

entendimento – na doutrina22 e na jurisprudência pátria23, 24 – no sentido de ser dispensável 

o propósito deliberado de lesar os credores para a caracterização da fraude contra credores, 

bastando a presença do eventus damni e da mera ciência, por parte do devedor, de que 

aquele ato pode prejudicar credores. 

 

                                                 
21 Ibid., p. 164-165.  
22 “[...] não é fundamental, na fraude creditória, a vontade deliberada de prejudicar credores (animus 
nocendi), já pelo ensinamento romano, segundo o qual a fraude não está presente no consílio, mas no evento 
(fraus non in consílio, sed in eventu)” (AZEVEDO, Código Civil comentado, p. 244). No mesmo sentido a 
posição de Pereira: “Mais modernamente, e digamos, com maios acuidade científica, não se exige que o 
devedor traga a intenção deliberada de causar prejuízo (animus nocendi); basta que tenha a consciência de 
produzir dano” (PEREIRA, Instituições de direito civil, v. I, p. 459). Monteiro sustenta que o consilium 
fraudis consiste na má-fé, no intuito malicioso de prejudicar. Essa má-fé pode ser verificada apenas por parte 
do devedor, como, v.g., na renúncia da herança, ou por parte do devedor aliado a um terceiro, como, v.g., na 
venda fraudulenta. O civilista, no entanto, ressalta que “não tem relevância o animus nocendi, o propósito 
deliberado de prejudicar credores e subtrair bens à penhora e garantia dos demais credores. Basta que o 
devedor tenha consciência de que de seu ato advirão prejuízos, mesmo sem dolo. A fraude pode existir sem 
ser premeditada (fraus non in consílio, sed in eventu)” (MONTEIRO, Curso de direito civil, p. 257). Na 
mesma linha, defendendo a dispensa do animus nocendi para caracterização do consilium fraudis: PONTES 
DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 459; AMERICANO, Jorge. Da ação pauliana. 2.ed. 
São Paulo: Saraiva, 1932, p. 58; LIMA, A fraude no direito civil, p. 137-140; AZEVEDO, Fraude contra 
credores, p. 56; VENOSA, Fraude contra credores, p. 117; NONATO, Orosimbo. Fraude contra credores. 
Rio de Janeiro: Editora Jurídica e Universitária, 1969, p. 131-134. 
23 “[...] 3. Merece acolhimento o pedido formulado em ação pauliana, uma vez atendidos os pressupostos do 
instituto da fraude contra credores na hipótese de compra e venda de veículo, quando o comprador, já se 
encontrando em estado de insolvência, revende o bem a outros que, mesmo cientes dessa circunstância, ainda 
assim concluem o negócio jurídico. 4. Não se exige para configuração do consilium fraudis por parte do 
terceiro adquirente, que este tenha a intenção de lesar (animus nocendi) credores. Basta a scientia fraudis, 
caracterizada pelo conhecimento da insolvência ou seu agravamento, como preconiza a doutrina, indicando 
inclusive que a scientia fraudis se apura por prova indireta, já que dificilmente se poderá penetrar no 
psiquismo das pessoas” (TJPR, Apelação 0614121-5; Rel. Des. Ivan Bortoleto; DJPR 04.05.2010). “[...] 3 – 
São requisitos da fraude contra credores: o concilium fraudis, o eventus damini e a anterioridade do crédito 
ao ato danoso. 4 – Quanto ao concílio fraudulento, a doutrina e a jurisprudência dispensam a comprovação do 
animus nocendi, isto é, o propósito deliberado de prejudicar os credores. 5 – Sendo assim, e suficiente a 
demonstração que o ato prejudicial é capaz de reduzir o devedor a insolvência (eventus damini), e que o 
adquirente tenha o real ou presumível conhecimento deste estado (concilium fraudis)” (TJGO; AC 65964-
0/188, Rel. Des. Felipe Batista Cordeiro, DJGO 04.12.2002). No mesmo sentido: TRF 4ª R., AC 187486, 
Rel. Juiz Alcides Vettorazzi, j. 14.02.2001; TJRJ, AC 3878/1998, Rel. Des. Sergio Cavalieri Filho, Julg. 
15.06.1999; TJSP, Apelação 994020074056, Rel. Des. A. Santini Teodoro, j. 12.04.2007; TJSP, Apelação 
994050732370, Rel. Des. Neves Amorim, j. 18.03.2010.  
24 No Superior Tribunal de Justiça foi recentemente (30/03/2009) editada a Súmula n. 375, segundo a qual: 
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de 
má-fé do terceiro adquirente”. Segundo pensamos, e como será mais bem analisado quando tratarmos da 
fraude à execução (infra, item 2.2), trata-se de entendimento que acaba por favorecer a fraude à execução. De 
todo modo, a Súmula não fala na má-fé do devedor, mencionado apenas a questão da necessidade da prova 
da má-fé por parte do terceiro adquirente. 
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 O que se exige, acertadamente a nosso ver, é a presença do chamado scientia 

damni, ou seja, “a consciência que tenha o devedor de que, praticando o ato, está 

prejudicando seus credores”.25 Nas palavras de Lima, “não é necessário que o ato 

fraudulento decorra de uma intenção de lesar os credores de uma direção específica da 

vontade do devedor de prejudicá-los; é suficiente a simples scientia damni por parte do 

devedor”.26  

 

 De todo modo, é importante ressaltar que, conquanto muitas vezes seja feita essa 

separação estanque entre esses dois elementos, o consilium fraudis e o animus nocendi são 

muito próximos e nem sempre será fácil distingui-los no caso concreto, para fins de 

caracterização da fraude. 

 

 A perquirição sobre a real intenção do devedor ao praticar o ato será sempre tarefa 

árdua, pois está relacionada diretamente a uma condição subjetiva e absolutamente íntima 

do devedor. Muitas vezes, somente ele saberá qual foi o seu efetivo intuito ao praticar 

aquela medida que, direta ou indiretamente, prejudicou seus credores.  

 

É muito tênue a linha que separa (i) a mera ciência de seu estado de insolvência e 

de que aquele ato poderia causar prejuízo aos seus credores da (ii) efetiva intenção de 

prejudicar esses mesmos credores, uma vez ciente de seu estado de insolvência. A prova 

dessa distinção, em juízo, é de difícil produção.  

 

 Lima aponta essa proximidade, já que a intenção de prejudicar surge justamente da 

consciência que tem o devedor do prejuízo que seu ato vai causar aos demais credores. Ele 

sistematiza da seguinte forma: (i) se houver, por meio de provas e circunstância do ato 

concreto, elementos que demonstrem o animus nocendi, nenhuma dúvida haverá e o dolo 

estará caracterizado; (ii) se não existir essa prova, haverá o consilium se verificado que o 

devedor tinha conhecimento ou consciência de que seu ato iria prejudicar seus credores e 

tinha a possibilidade de prever o dano, havendo, neste caso, dolo; e (iii) poderá ocorrer o 

consilium por simples culpa, sempre que o devedor cause dano aos credores, por não agir 

com as cautelas normais como o faz o bonus pater família.27 

                                                 
25 CAHALI, Fraude contra credores, p. 169. 
26 LIMA, A fraude no direito civil, p. 139. 
27 LIMA, A fraude no direito civil, p. 142-143. 
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No que se refere ao terceiro – aquele que celebra o negócio com o devedor –, 

consoante se verá mais adiante28, no Brasil, para atos gratuitos, presume-se a má-fé, ao 

passo que para atos onerosos exige-se a presença do consilium fraudis, que se caracteriza 

pela insolvência notória do devedor ou pela insolvência que o terceiro teria motivos para 

conhecer. Igualmente se despensa o animus nocendi.  

 

 O último elemento da fraude contra credores é o objetivo, consistente no prejuízo 

sofrido pelos credores (eventus damni), que se manifesta pela insolvência, parcial ou total, 

do devedor.29  

 

A fim de se identificar esse estado de insolvência do devedor, pode ser utilizado 

como parâmetro, especialmente para pessoas físicas, o conceito de insolvência disposto no 

artigo 955 do Código Civil, segundo o qual ela acontece “toda vez que as dívidas excedam 

à importância dos bens do devedor”.  

 

Em relação à sociedade empresarial, essa definição legal de insolvência também 

poderá ser utilizada. A legislação falimentar – Lei 11.101/05 – adota um conceito 

presumido da insolvência da empresa, diverso daquele trazido pelos economistas e por 

estudiosos do assunto, assim como disciplina de maneira específica a fraude em prejuízo 

da massa falida, que deverá ser apurada nos termos dos artigos 129 e seguintes.30 

 

                                                 
28 Ver, infra, item 2.1.2. 
29 CAHALI, Fraude contra credores, p. 135. 
30 Para as pessoas jurídicas a Lei 11.101/05 trouxe características próprias da insolvência da empresa para 
fins falimentares, que é “presumida”, uma vez previstas as hipóteses em lei. Como ensina Coelho, “para se 
decretar a falência da sociedade empresária, é irrelevante a ‘insolvência econômica’, caracterizada pela 
insuficiência do ativo para solvência do passivo. Exige a lei a ‘insolvência jurídica’, que se caracteriza, no 
direito falimentar brasileiro, pela impontualidade injustificada (LF, art. 94, I), pela execução frustrada (art. 
94, II) ou pela prática do ato da falência” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de 
empresa. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 251). No âmbito do direito empresarial, como aponta Lobo, o (i) 
inadimplemento é “o não pagamento de dívida líquida e certa, quando à sua existência, e determinada, quanto 
ao seu objeto, dentro no prazo convencionado”; e (ii) iliquidez é o “inadimplemento provisório do devedor, 
que ocorre quando ele não dispõe de meios financeiros para pagar, pontualmente, suas dívidas líquidas, certas 
e exigíveis, embora possua suficientes bens e direitos para satisfazer suas obrigações e dívidas vencidas e, 
também, vincendas”. A insolvência, por sua vez, é o “inadimplemento definitivo e irremediável, que se dá 
quando o ativo permanente, realizável a longo prazo e circulante do devedor, estimado pelo seu real valor, é 
inferior ao passivo circulante e exigível a longo prazo” (LOBO, Jorge. Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (Coord.). Comentários à 
lei de recuperação de empresas e falência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 177). 
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Todavia, nada impede que o credor de determinada sociedade empresária se julgue 

prejudicado com algum negócio jurídico praticado por ela e, presentes os demais requisitos 

para a configuração da fraude contra credores, ajuíze ação pauliana em face dessa 

sociedade, sob o fundamento da insolvência na empresa (eventus damni), ainda que não 

tenha sido decretada a falência.31 

 

 É importante notar que a insolvência do devedor para fins da configuração da 

fraude contra credores – seja da pessoa física, seja da sociedade empresária –, não precisa 

ser absoluta; basta que se constate, no caso concreto, a insuficiência do patrimônio do 

devedor para responder por todas as suas dívidas.32  

 

Prescinde-se da caracterização de total ausência de patrimônio; basta a 

demonstração de que não há patrimônio suficiente para garantir as dívidas contraídas pelo 

devedor ou, ainda, que os eventuais bens restantes do devedor são sujeitos à fácil 

deterioração, podem ser facilmente subtraídos ou apresentariam significativa dificuldade 

para eventual venda judicial.33 

 

Nessa linha, fala-se também em um estado de insolvência aparente por parte do 

devedor, por meio do qual se dispensa a demonstração plena da insolvência do devedor, 

bastando a simples possibilidade ou risco de ser o credor frustrado no recebimento do seu 

crédito.34 

                                                 
31 Coelho vai mais longe e afirma que mesmo decretada a falência, “se determinado ato da sociedade, além 
de ineficaz perante a massa, de acordo com a Lei de Falências, for também invalidável com base no Código 
Civil, isso abre a possibilidade de coibi-lo por qualquer uma dessas vias. Se o administrador judicial, por 
exemplo, encontrar provas de simulação de negócio jurídico, ele pode optar pela propositura da ação 
revocatória (falimentar) ou anulatória (civil)” (COELHO, Curso de direito comercial, p. 293). 
32 THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 141. Nessa linha ensina Dinamarco que “o patrimônio 
levado em conta para medir a solvência ou insolvência quando se trata de responsabilidade executiva, é o 
conjunto de todos os bens economicamente apreciáveis do obrigado, não excluídos da responsabilidade por 
motivo algum [...]; tanto é insolvente aquele que nada tem, ou pouco tem para responder por suas obrigações, 
como aquele que for dono de bens com valor acima dos débitos mas que por força da lei ou de algum ato 
particular estejam subtraídos à execução forçada [...]” (DINAMARCO, Instituições de direito processual 
civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. v. IV, p. 433).  
33 LIMA, A fraude no direito civil, p. 147. Cahali aponta que alguns autores são contrários a essa posição, 
pois a ação revocatória não tem caráter comum e sim subsidiário (CAHALI, Fraude contra credores, p. 139). 
Neste sentido: BUTERA, Dell’azione pauliana o revocatoria, p. 25. 
34 CAHALI, Fraude contra credores, p. 140 e LIMA, A fraude no direito civil, p. 144-145. A conclusão 
obtida por Ferro, em monografia sobre o assunto, é exatamente nesta linha: “No caso da fraude contra 
credores, coube ao conceito moderno de prejuízo conferir atualidade a esse instituto que, de necessário nos 
primeiros tempos, passou a ser indispensável nos dias atuais. De acordo com esse conceito, o patrimônio do 
devedor passa a ser analisado em função de sua substância patrimonial, isto é, sua capacidade prática de 
realização do direito do credor. Dessa forma, o ato fraudulento que afetar a substância patrimonial, reduzindo 
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 De todo modo, assim como se dá em relação ao elemento subjetivo, a prova da 

insolvência também pode ser problemática, especialmente para o fim de ajuizamento da 

ação pauliana.  

 

Atualmente, a posição predominante julga desnecessária execução prévia do 

devedor, para verificação de insolvabilidade, podendo-se recorrer a todos os dados ou 

elementos que possam ser equivalentes, ou qualquer prova, de modo a dar ao juiz a certeza 

de que uma execução teria êxito negativo ou insuficiente.35  

 

Tal entendimento parece-nos ser o mais correto, pois: (i) a fraude contra credores 

pode ser impugnada, por meio da ação pauliana, por qualquer credor e não apenas por 

aqueles munidos de um título executivo (judicial ou extrajudicial); e (ii) a demora mínima 

no ajuizamento e trâmite da ação executiva, até que possa se falar efetivamente na ausência 

de bens passíveis à garantia do crédito exequendo36, pode prejudicar o prazo decandecial 

para a propositura da ação pauliana (quatro anos).37 

 

                                                                                                                                                    
as garantias de satisfação do crédito, por seus titulares, configura eventus damni, mesmo não tendo causado a 
insolvência. As situações em que o ato acarrete, apenas, maior dificuldade na realização do crédito devem ser 
analisadas in concreto, pois ao credor não é garantido o direito de satisfazer seu crédito da mesma forma que 
o faria antes do ato fraudulento” (FERRO, O prejuízo na fraude contra credores, p 165). Na jurisprudência, 
reconhecendo a insolvência aparente para fins de acolhimento de pedido em ação pauliana: TJSP, Apelação 
994060274781, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 23.03.2007; e TJSP, Apelação 994090400313, Rel. Des. Neves 
Amorim, j. 02.06.2009. 
35 “Firmou-se, contudo, a doutrina no sentido da desnecessidade da prévia execução para que se verifique o 
estado de insolvência do devedor, posto como condição da revocatória; ordinariamente, é certo, a execução 
prévia dos bens do devedor é que irá demonstrar o seu estado de insolvência; mas aquela não se faz 
necessária, na medida em que a prova da insolvência poderá ser feita por qualquer outro modo, como a 
notoriedade, a confissão, a falência civil (concurso de credores), podendo o dano ser demonstrado pelos 
meios regulares (prova testemunhal, documentos, perícia), no curso da própria ação pauliana” (CAHALI, 
Fraude contra credores, p. 142). No mesmo sentido: THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 142 
e LIMA, A fraude no direito civil, p. 154. Na jurisprudência: TJSE, Apelação 2006211061, Rel. Des. 
Rosalgina Almeida P. Libório, DJSE 19.05.2008; TJDF, Apelação 19980110773269, Rel. Des. Jeronymo de 
Souza; DJU 04.04.2001. 
36 De modo geral, até que efetivamente possa ser considerado que o devedor não tem bens passíveis à 
penhora, terá havido um razoavelmente longo trâmite processual, que envolve, no mínimo: o ajuizamento e 
distribuição da ação; diligências para efetivação da citação; busca de bens para penhora (caso o devedor seja 
localizado) ou arresto de bens (se o devedor não for localizado), e, no caso de insolvência, diversas 
diligências por parte do exequente visando a encontrar bens passíveis de penhora, tais como a expedição de 
ofícios, penhora/arresto online por sistema disponível no Tribunal de Justiça estadual etc. A depender da 
organização e eficiência do foro pelo qual essa execução tramitar, todo esse procedimento pode, 
tranquilamente, levar mais de um ano. 
37 Segundo o artigo 178 do Código Civil de 2002 é de “quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a 
anulação do negócio jurídico, contado: [...] II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou 
lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico”.  
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 Theodoro Júnior, em relação ao ônus da prova da insolvência, acrescenta que “a 

jurisprudência, diante da quase sempre impossível prova de fato negativo, fixou a 

orientação, liderado pelo Supremo Tribunal Federal, de que ao autor da pauliana cabe 

afirmar a insolvência do réu e a este é que toca o ônus da prova em contrário, isto é, de que 

a despeito da alienação impugnada ainda lhe sobram bens suficientes para cobrir todo o seu 

passivo”.38 

 

 Com efeito, o posicionamento mais coerente, especialmente levando-se em 

consideração a realidade brasileira, é no sentido de que o reconhecimento da insolvência 

para fins de caracterização da fraude contra credores dispensa o prévio ajuizamento da 

ação executiva, cabendo ao devedor o ônus de produzir a prova – positiva – de sua 

solvência. 

 

 Por fim, para a configuração do prejuízo (eventus damni) na fraude contra credores, 

é necessária também a configuração da atualidade do dano, que “se identifica na lesão que 

o ato impugnado terá causado à garantia que era apresentada pelos bens do devedor”.39  

 

 O dano deve ainda ser efetivo aos credores, ou seja, mesmo que tenha existido uma 

significativa redução patrimonial por parte do devedor, aproximando-o da insolvência, se 

                                                 
38 THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 142. No mesmo sentido: CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 149-150. Na jurisprudência: “Quanto à prova da insolvência, mereceria reforma o acórdão 
recorrido. É que, ao contrário do que entendeu o Tribunal a quo, não é ônus do autor da ação pauliana a 
prova da insolvência do devedor. O êxito da ação pauliana depende sempre da configuração do prejuízo 
sofrido pelo credor e pela demonstração da insolvência, criada ou agravada, do devedor. Em regra, apenas o 
devedor tem condições de demonstrar seu estado patrimonial, não sendo razoável impor ao credor provar que 
as dívidas do réu são maiores do que seu ativo” (STJ, Ag. 661388, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 
12.02.2008). Também entendendo que o ônus de provar insolvência de devedor não pode ser atribuído ao 
credor: TJSP, Ap 994.05.045169-1, Rel. Des. Élcio Trujillo, DJESP 09.06.2010; TJPR, ApCiv 0374451-0, 
Rel. Des. José Marcos de Moura; DJPR 23.05.2008; TJSP, AC 273.226.4/3, Rel. Des. Maurício Vidigal, 
DJESP 09.05.2008. De forma contrária, para Hanada, “aceita a ineficácia [da sentença pauliana], que é o 
efeito previsto no art. 165 do CC (art.113. do Código de 1916), como já examinado, mais fácil e jurídico será 
admitir a imposição do ônus da prova ao credor, posto que o alienante poderá até mesmo não ser parte no 
feito. Essa conclusão está ainda em consonância com o inciso I do art. 333 do CPC, porquanto a insolvência, 
que vai caracterizar a fraude, é um dos requisitos, quiçá o mais importante, da fraude contra credores, e, 
portanto, fato constitutivo do direito do credor de fazer incidir a execução sobre bens de terceiro, ainda que 
válido o ato, mas porque ineficaz na medida em que prejudica aos credores” (HANADA, Da insolvência e 
sua prova na ação pauliana, p. 120). Na mesma linha: NERY, Rosa Maria de Andrade. A ação pauliana e o 
“eventus damni”. Revista de Processo, n. 58, p. 214-216, abr./jun. 1990, p. 214. Para Dinamarco, como regra, 
o ônus da prova da insolvência é do exequente (credor), mas esse ônus cessa quando “existir algum fato ou 
situação da qual a lei ou o senso comum permita extrair racionalmente a presunção de existência desse estado 
patrimonial negativo” (DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 435).  
39 CAHALI, Fraude contra credores, p. 134. 
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ainda houver garantia patrimonial aos credores, não há como se pensar em fraude contra 

credores, pela ausência do eventus damni.40  

 

 Cahali bem resume a análise do dano pauliano afirmando que “o credor será 

prejudicado no seu direito pelo ato fraudulento, quando por efeito deste não possa mais 

conseguir a satisfação de seu crédito, como o teria conseguido, se o ato fraudulento não 

tivesse sido praticado – o que quer dizer, em outros termos, quando o ato fraudulento 

produz a insolvência absoluta do devedor, ou a insolvência relativa, seja agravando a 

insolvência preexistente, seja diminuindo a facilitas conveniendi, porque os bens restantes 

do devedor são de execução difícil”.41  

 

2.1.2 Fraude contra credores no Código Civil de 2002 

 

No Brasil, a fraude contra credores está inserida no contexto dos negócios jurídicos, 

disciplinados pelos artigos 104 a 112 do Código Civil de 2002. Ela foi estabelecida pelo 

vigente código nos artigos 158 a 165, como um dos defeitos do negócio jurídico (Capítulo 

IV), juntamente com o erro ou ignorância, dolo, coação, lesão e estado de perigo.42 

  

 Há, na mais autorizada doutrina, críticas sobre a colocação desse instituto como um 

“defeito” do negócio jurídico, pois, na verdade, a fraude contra credores está intimamente 

relacionada ao direito das obrigações, “entre as medidas de tutela aos direitos creditórios 

do sujeito ativo da relação obrigacional”.43  

 

 Essa desaprovação encontra seu fundamento no ponto mais polêmico envolvendo a 

fraude contra credores, relacionado aos efeitos da sentença que reconhece o ato impugnado 

                                                 
40 Neste sentido: THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 143; CAHALI, Fraude contra credores, 
p. 134. 
41 CAHALI, Fraude contra credores, p. 135. 
42 No Código Civil de 2002 os artigos 158 e 159 trazem os elementos para a extração do conceito de fraude 
contra credores: “Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar 
o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados 
pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. § 1o Igual direito assiste aos credores cuja 
garantia se tornar insuficiente. § 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a 
anulação deles”; “Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando 
a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante”. 
43 Ver, por todos: THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 124. 
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como fraudulento. Isso porque, não obstante o Código Civil de 200244 disponha sobre a 

anulabilidade do ato jurídico cometido em fraude, grande parte da doutrina entende se 

tratar de ineficácia do ato fraudulento.45  

 

 De todo modo, não obstante já houvesse essa crítica na doutrina anterior ao Código 

Civil vigente46, a recente legislação civil manteve a anulabilidade dos atos praticados em 

fraude contra credores, colocando o instituto ao lado dos demais defeitos do negócio 

jurídico.  

 

Foram objeto de disciplina, como suscetíveis de fraude: (i) negócios de transmissão 

gratuita de bens; (ii) negócios de remissão de dívida; (iii) contratos onerosos; (iv) 

pagamento antecipado de dívidas; e (v) outorga de direitos preferenciais. Não há prejuízo, 

no entanto, que a fraude contamine outros negócios jurídicos além destes expressamente 

previstos pelo Código.47 

 

Fala-se, também, no concurso de credores, mas a lei, nesse ponto, deixa de 

esclarecer como se dará esse concurso de credores ou mesmo se ele seria uma condição 

para o ajuizamento ou provimento da ação pauliana.48  

 

A menção ao concurso de credores do Código – especialmente nos artigos 16249 e 

165, caput50 – foi feita de modo genérico, sem que se estipule exatamente o procedimento 

e disciplina desse concurso. Parece-nos que a referência se justifica apenas para reforçar a 

                                                 
44 “Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre 
que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto 
atribuir direitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na 
anulação da preferência ajustada”. Esse dispositivo repete, quase que integralmente, o artigo 113 do Código 
Civil de 1916. 
45 Sobre o assunto, ver, infra, item 2.1.3, sobre a natureza da sentença proferida na ação pauliana, bem como 
item 3.2.1, quando tratamos da diferença entre os conceitos de ineficácia e anulação. 
46 LIMA, A fraude no direito civil, p. 114-116. “O objeto da ação pauliana é anular o ato tido como 
prejudicial ao credor. Melhor seria dizer em ineficácia do ato em relação aos credores, do que propriamente 
em anulação. Porém, essa não é a diretriz de nosso Código” (VENOSA, Fraude contra credores, p. 114). 
47 Nesse sentido: MONTEIRO, Curso de direito civil, p. 258. 
48 A doutrina tampouco explora o assunto, focando mais nas questões de direito material, especialmente da 
celeuma sobre a anulação ou ineficácia do negócio fraudulento. 
49 “Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não 
vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, 
aquilo que recebeu” (grifou-se). 
50 “Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre 
que se tenha de efetuar o concurso de credores” (grifou-se). 
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opção legislativa pela anulabilidade do negócio jurídico, por meio do qual todos os 

credores (em concurso) serão beneficiados pela decisão judicial. 

 

De todo modo, a fim de suprir a lacuna da lei, entendemos que devem aqui ser 

aplicadas as regras do Código de Processo Civil: (i) quando trata da insolvência do devedor 

– pessoa física e sociedade civil –, em seus artigos 748 a 786-A51; e (ii) referentes ao 

concurso de preferências entre credores52, disposta de forma singela pelo Código 

Processual Civil, em seus artigos 711 a 71353, se houver execuções em estágio avançado, 

com múltiplas penhoras, ou penhoras e garantias reais, sobre o bem objeto da ação 

pauliana.  

 

Ou seja, em eventual concurso de credores, que poderá se instaurar – de acordo 

com os artigos 748 e seguintes ou 711 a 713 do Código de Processo Civil – antes, durante 

ou depois do ajuizamento da ação pauliana, o bem, objeto do negócio fraudulento, 

reverterá em proveito de todo o acervo de credores, seguindo-se as regras estabelecidas 

nesses dispositivos legais. 

                                                 
51 “O processo de insolvência civil, regido pelos arts. 748 e ss. do Código de Processo Civil, consiste em uma 
execução coletiva porque realizada em benefício de todos os credores do devedor e universal porque, para a 
realização desse objetivo, incide sobre todo o patrimônio penhorável daquele. Por esses dois predicados 
difere da execução por quantia certa contra devedor solvente, que é individual, favorecendo só o credor que a 
promove, e, singular, porque não vai além da constrição e alienação de bens bastantes para satisfazer o 
crédito do exequente (supra, n. 1586). É um processo similar ao de falência, mas desta difere, entre outros 
aspectos, por incidir sobre o patrimônio de um devedor civil (não-empresário), enquanto aquela tem no polo 
passivo uma empresário ou, segundo a linguagem preferida pela doutrina mais moderna, um empresário 
comercial [...]” (DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 944). Sobre o assunto ver 
também: ASSIS, Araken de. Manual da execução. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 781-
874; e THEODORO JÚNIOR, Humberto. Insolvência civil: execução por quantia certa contra devedor 
insolvente. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
52 A expressão “concurso de preferências” é utilizada por Dinamarco: “Se houver sido arrecadado dinheiro na 
execução e antes da sua entrega ao exequente algum credor se apresentar no processo com a pretensão de 
recebê-lo, entre eles instaurar-se-á um concurso de preferências destinado a fazer prevalecer o crédito que 
gozar de prelação sobre os demais”. Acrescenta ainda que “diferentemente do processo de insolvência, que é 
uma execução universal e coletiva [...], esse concurso versa exclusivamente sobre o dinheiro arrecadado 
mediante a expropriação dos bens penhorados no processo em que se instaura e envolve apenas o exequente e 
os credores que se apresentarem voluntariamente, não se convocando os demais possíveis credores do 
executado nem se arrecadando todo o patrimônio do executado” (DINAMARCO, Instituições de direito 
processual civil, v. IV, p. 683-684).  
53 “Art. 711. Concorrendo vários credores, o dinheiro ser-lhes-á distribuído e entregue consoante a ordem das 
respectivas prelações; não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro lugar o credor que 
promoveu a execução, cabendo aos demais concorrentes direito sobre a importância restante, observada a 
anterioridade de cada penhora”. “Art. 712. Os credores formularão as suas pretensões, requerendo as provas 
que irão produzir em audiência; mas a disputa entre eles versará unicamente sobre o direito de preferência e a 
anterioridade da penhora”. “Art. 713. Findo o debate, o juiz decidirá”. Ensina Assis que “a modalidade mais 
complexa de distribuição do dinheiro resulta da multiplicidade de penhoras (retro, 271) e da concorrência, 
com várias penhoras, ou não, com o titular do direito real de garantia que grava o(s) bem(ns) penhorado(s). 
Nessas hipóteses, se instala o concurso especial de credores [...] atingindo seu ápice na fase da entrega do 
dinheiro” (ASSIS, Manual da execução, p. 748). 
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Por outro lado, quando se tratar de sociedade empresária e de empresário 

individual, aplica-se a Lei 11.101/05, que dispõe sobre a recuperação judicial e falência, e 

a fraude contra credores deverá observar a disciplina específica dos artigos 129 e 

seguintes.54 O que não significa dizer, como já exposto, que não se possa falar em 

insolvência e ajuizamento de ação pauliana em face de sociedade empresária que tenha 

praticado ato em fraude contra credores, a despeito da ausência de decretação de falência.55 

 

 O Código Civil de 2002 não trouxe significativas inovações no que se refere à 

fraude contra credores. Houve apenas algumas mudanças, tendo sido mantidas as 

principais características do instituto.56 Há, na vigente legislação – assim como existia no 

anterior Codex –, uma distinção de tratamento para a fraude cometida por meio de ato 

gratuito e aquela perpetrada por meio de ato oneroso.  

 

O artigo 158 do Código trata dos atos de transmissão gratuita de bens. Embora não 

tenha havido significativa alteração da redação anterior (artigo 106 do Código Civil de 

1.916), esse dispositivo trouxe duas relevantes alterações, que acabaram por ampliar o 

conceito antes existente.57 

 

 A primeira delas, e de fundamental importância, diz respeito à expressa inclusão, 

no caput, da expressão “ainda quando o ignore” em relação ao estado de insolvência do 

devedor: “Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os 

praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, 

poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos”.  

 

                                                 
54 “Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e 
da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor”. “Art. 2o Esta Lei não se aplica a: 
I – empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, 
cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de 
assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente 
equiparadas às anteriores”. 
55 Como veremos, após a decretação da falência prevalecem as regras previstas na legislação falimentar a 
respeito da fraude contra credores (itens 3.1.4 e 4.2). 
56 Para análise comparativa, ver: THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 197-202. 
57 “Art. 106. Os atos de transmissão gratuita de bens, ou remissão de dívida, quando os pratique o devedor já 
insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, poderão ser anulados pelos credores quirografários como 
lesivos dos seus direitos (art. 109). Parágrafo único. Só os credores, que já o eram ao tempo desses atos, 
podem pleitear-lhes a anulação”. 
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Trata-se de aspecto que guarda direta relação com o animus nocendi, ou seja, a efetiva 

intenção de prejudicar os credores e o consilium fraudis. De acordo com a legislação 

vigente, assim, nas hipóteses de negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de 

dívida, pouco importa a efetiva intenção de prejudicar ou mesmo a ciência do devedor de 

que aquele ato o levaria à insolvência. É suficiente o elemento objetivo da fraude, ou seja, 

o eventus damni. 

 

 Como ensina Azevedo, “ganha, assim, a fraude contra credores, com expresso 

respaldo em lei, o indispensável reforço de seu conceito objetivo. Os negócios realizados 

pelo devedor insolvente, ou em estado de insolvência pela prática de referidos negócios 

ainda que de natureza gratuita, bastam para a anulação independentemente de estar o 

devedor consciente dessa situação de insuficiência patrimonial”.58  

 

 Houve também a inclusão do parágrafo primeiro, por meio do qual se garante o 

mesmo direito dos quirografários aos credores com garantia real, quanto ao saldo de seu 

crédito, quando a garantia tornar-se insuficiente.59  

 

 O artigo 159 – cuja redação é idêntica ao artigo 107 do Código Civil de 1.91660 – 

dispõe sobre a anulabilidade dos contratos onerosos do devedor insolvente, nas hipóteses 

em que a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida pelo outro 

contratante. 

 

Em relação aos negócios onerosos, assim, embora a legislação não tenha exigido 

expressamente o consilium fraudis por parte do devedor, deve estar presente o elemento da 

má-fé do terceiro adquirente, que se revela na exigência de conhecimento, por parte do 

contratante, da insolvência notória ou da insolvência que “havia motivos” para conhecer.61 

 

                                                 
58 AZEVEDO, Código civil comentado, p. 247. 
59 “§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente”. 
60 “Art. 107. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência 
for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante”. 
61 “Aqui, diversamente do que se passa com os atos gratuitos, não é bastante o estado de insolvência do 
alienante. O adquirente tem de se apresentar como particeps fraudis, conduta esta que, se não exige o 
proposito de causar prejuízo aos credores (animus nocendi), deve retratar ser real ou presumível 
‘conhecimento acerca da insolvência do devedor’ e, consequentemente ‘do resultado que o ato ou contrato 
provocará para os credores destes’” (THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 147). 
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 O legislador diferenciou o tratamento dos contratos onerosos em relação aos 

negócios gratuitos. Levou-se em consideração que, “se o negócio é oneroso, pode importar, 

ou não, em redução patrimonial e restrição de garantias, mas em todo caso o coparticipante 

do negócio não recebeu um benefício, porém ofereceu uma contraprestação à vantagem 

que auferiu”.62 

   

Trata-se de distinção legal – já existente na legislação pretérita –, que visa proteger 

o credor frente ao beneficiário de um ato gratuito, como a doação. Aos olhos do legislador, 

aquele que teve um lucro, decorrente de um ato gratuito realizado em fraude contra 

credores, estará em situação mais confortável do que aquele que teve um dispêndio de 

valores, decorrente de um contrato oneroso celebrado em fraude contra credores. Daí o 

tratamento mais rigoroso em relação aos atos gratuitos.  

 

A insolvência notória ou que deveria ser de conhecimento do outro contratante, 

mencionada no artigo 158, é questão difícil de ser apurada. Seria necessária a existência de 

concurso de credores e declaração de insolvência? Como pode o contratante ter 

conhecimento do ativo e passivo do devedor para então avaliar sua real situação 

patrimonial? Como avaliar o animus daquele que contrata com o devedor? 

 

Cuida-se de mais uma questão de difícil solução envolvendo o conceito de 

insolvência na fraude contra credores. Para além das dificuldades acima apontadas, 

relacionadas ao conceito da insolvência para a caracterização do eventus damni, a 

legislação fala ainda em “insolvência notória”, cuja definição e apuração somente poderão 

ser realizadas casuisticamente. 

 

Realmente, não se pode exigir, para fins de configuração da insolvência notória 

prevista na lei, a declaração de insolvência judicial ou a existência de concurso de 

credores. Tal exigência esvaziaria completamente o instituto da fraude contra credores, 

tornando-o quase complemente inútil.  

 

A apuração terá de ser feita no caso concreto, a depender da situação de cada 

devedor, do grau de insolvência (estágio de comprometimento do patrimônio), da relação 

existente entre as partes contratantes, das cautelas tomadas por aquele terceiro contratante, 
                                                 
62 PEREIRA, Instituições de direito civil, v. I, p. 461. 
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e outros aspectos que deverão se apurados caso a caso, dependendo das circunstâncias 

envolvidas.  

 

 Nesse sentido, Monteiro sustenta que a insolvência “é notória quando sabida de 

todos, pública, manifesta, de conhecimento geral, mercê de protestos, publicações pela 

imprensa ou cobrança contra o devedor. Presumida quando o adquirente tinha motivos para 

saber do precário estado financeiro do alienante”.63  

 

Complementa ainda sobre o conhecimento presumido, que assentou a 

jurisprudência: “a) o parentesco próximo, ou afinidade próxima, entre os contratantes, é 

indício de fraude [...]; b) também não pode alegar a ignorância desse estado quem, 

anteriormente, havia feito protestar títulos de responsabilidade do devedor; c) relações 

íntimas de amizade, convivência frequente, negócios mútuos ou comuns levam a presumir 

ciência do adquirente quanto à má situação patrimonial do devedor e à impossibilidade de 

solver suas obrigações; d) o emprego de cautelas excessivas é também, quase sempre, 

indicativo de fraude”.64 

 

 O artigo 160 da legislação civil ratifica a intenção do legislador em reafirmar a 

realidade objetiva da fraude, ao permitir que, “se o adquirente dos bens do devedor 

insolvente ainda não tiver pago o preço e este for, aproximadamente, o corrente, 

desobrigar-se-á depositando-o em juízo, com a citação de todos os interessados”. 

 

 Assim, mesmo havendo insolvência do devedor, se o preço for justo, real, no valor 

aproximado de mercado, pode esse preço ser depositado judicialmente e recebido pelos 

credores, sem que seja anulado o negócio de venda e compra.  

 

                                                 
63 MONTEIRO, Curso de direito civil, p. 260. 
64 Ibid., p. 260. Na mesma linha, Venosa aponta que: “A notoriedade, como vimos, dependerá do caso 
concreto, mas a jurisprudência e a doutrina fixaram determinadas situações: a amizade íntima entre o 
insolvente e o terceiro adquirente; ou seu parentesco próximo; o protesto de cambiais; elevado número de 
ações de cobrança; empréstimos excessivos em instituições bancárias; pagamento de juros extorsivos, etc.” 
(VENOSA, Fraude contra credores, p. 118).  
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Em complemento, foi também inserido o parágrafo único do aludido artigo 160, 

segundo o qual se o preço do negócio não for o corrente, “o adquirente, para conservar os 

bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real”.65 

 

 Trata-se de positiva inovação, por meio da qual é protegido o negócio celebrado, 

mas também garantido que seja depositado um preço justo, de mercado, que será recebido 

pelos demais credores. Ou seja, o fato de eventualmente o valor do negócio ser inferior ao 

do mercado não mais impede que seja depositado em juízo montante maior, preservando-

se o negócio jurídico. 

 

Essa disposição legal visa a evitar o decreto da anulação do negócio jurídico de 

compra e venda, com o depósito do preço diretamente em favor do credores, a citação de 

todos os interessados, protegendo os credores e o próprio comprador, que deixa de correr o 

risco de “pagar mal” ao devedor ou a apenas um dos credores.66 

 

 Tal possibilidade de validação do negócio jurídico somente é possível porque na 

fraude contra credores – diversamente da simulação fraudulenta67 – o negócio existe como 

algo concreto, real, mas realizado com fins ilícitos, com o objetivo de prejudicar os 

credores. 

 

Na simulação fraudulenta, como aponta Lima, “quer relativa, quer absoluta, o ato 

jurídico simulado não é realmente querido, mas absolutamente aparente; há uma 

diversidade intencional entre a vontade e sua declaração, de sorte que o que se deseja e o 

que se declara estão conscientemente em oposição. As partes não querem o negócio que 

apresentam aos olhos de terceiro; desejam apenas fazê-lo aparecer, visto como emitem 

                                                 
65 O artigo 108 do Código Civil de 1916 tinha a seguinte redação: “Se o adquirente dos bens do devedor 
insolvente ainda não tiver pago o preço e este for, aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-
o em juízo, com citação edital de todos os interessados”. 
66 AZEVEDO, Código Civil comentado, p. 256. 
67 “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 
substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I – aparentarem conferir ou 
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II – 
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III – os instrumentos particulares 
forem antedatados, ou pós-datados. § 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos 
contraentes do negócio jurídico simulado. “Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser 
alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Parágrafo único. 
As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as 
encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. [...] Art. 169. O 
negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. 
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uma declaração disforme da sua vontade”.  O negócio fraudulento, por sua vez “não 

ostenta simples aparência, não encobre um negócio diverso; almeja-se o negócio tal como 

foi efetivado e aguardam-se os seus efeitos regulares e próprios. Ele constitui um meio 

regular que lança o fraudador para prejudicar terceiros. É um meio lícito, em si mesmo, 

para fim ilícito”.68  

 

 Também Cahali ensina que “dentre os caracteres diferenciadores, ressalta, por 

primeiro, aquele que diz respeito à ontologia de cada instituto, refletido na gênese do 

simulado e do ato em fraude, já anotados anteriormente. Em síntese: na simulação, a 

vontade declarada é fictícia, enganosa, irreal, em dissonância com a vontade real dos 

declarantes; na fraude, o ato é real, desejado tal como foi manifestado, conformando-se a 

vontade ao consentimento declarado”.69  

 

 Contudo, como assinala o autor, nem sempre essa distinção é fácil e nítida no 

aspecto prático, até mesmo em razão da “promiscuidade de ingredientes comuns que 

entram na composição do ato impugnado”. Justamente em razão dessa dificuldade, ele 

entende ser possível a fungibilidade entre as ações de simulação e pauliana, que podem ser 

cumuladas e ajuizadas perante o mesmo juízo, sem que haja prejuízo de um ou outro 

pedido.70 

 

 Com efeito, a fraude contra credores decorre de uma característica da natureza 

humana, relacionada à astúcia e à má-fé. Na simulação – não obstante existam diferenças 

jurídicas – também está envolvido o comportamento malicioso reprovável e repudiado pelo 

                                                 
68 LIMA, A fraude no direito civil, p. 31. Na mesma linha: “Há, sem dúvida, certa semelhança entre a fraude 
e a simulação, porque em ambas o agente procede maliciosamente e do negócio pode resultar (simulação) ou 
resultará sempre (fraude) um dano a terceiro. Mas não se confundem os dois institutos, porque pela 
simulação a declaração de vontade se disfarça na consecução de um resultado que tem a aparência de um ato 
negocial determinado, enquanto na fraude o ato é real, a declaração de vontade está na conformidade do 
querer íntimo do agente, tendo como efeito o resultado prejudicial a terceiro” (PEREIRA, Instituições de 
direito civil, v. I, p. 459). Também Bevilaqua ensinava que “[...] na simulação há discrepância entre o ato real 
e o aparente, mas os agentes não se pretendem enganar; na fraude, não há engano, nem o ato se mascara com 
outro; há, simplesmente, o intuito de prejudicar terceiro, ou o Estado” (BEVILAQUA, Clovis. Teoria geral 
do direito civil. 2. ed. rev. e atual. por Caio Mário da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980, p. 
227). 
69 CAHALI, Fraude contra credores, p. 47. 
70 Menciona ainda que a jurisprudência tem admitido “que, provada a simulação do ato jurídico e 
demonstrado seu prejuízo para terceiro, certa é a decisão que acolhe como simulatória ação proposta como 
revocatória, do mesmo modo que, inadmitida a ação pauliana, haveria possibilidade, em princípio, do exame 
da questão, sob o prisma da simulação” (Ibid., p. 51). 
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Direito. Justamente por isso – diante da conduta comum e dolosa de seus autores – muitas 

vezes a fraude contra credores pode estar muito próxima da simulação.  

 

Não é difícil pensar em uma hipótese em que seja feita uma simulação pelo 

devedor, visando a promover a fraude contra credores. Apesar de existir certa resistência 

por parte da jurisprudência71, a possibilidade de fungibilidade entre a ação anulatória do 

negócio jurídico simulado e ação revocatória ou pauliana parece ser sensata, especialmente 

para que não exista prejuízo dos credores, mormente em relação aos prazos decadenciais 

para o ajuizamento da demanda.  

 

 No Código Civil, artigo 16272, há ainda disciplina sobre o recebimento antecipado, 

pelo credor quirografário, de dívida não vencida, quando o devedor estiver insolvente. Isso 

porque esse pagamento antecipado privilegia esse credor, em detrimento dos demais, e 

quebra o princípio da par conditio creditorum (igual condição aos credores).  

 

 Prevê, assim, o referido dispositivo que “o credor quirografário, que receber do 

devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em 

proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que 

recebeu”.73  

 

A lei, nesse ponto, como já mencionado, deixa de esclarecer como se dará esse 

concurso de credores. Segundo pensamos, devem aqui ser aplicadas as regras do Código de 

Processo Civil: (i) sobre a insolvência do devedor – pessoa física e sociedade civil –, em 

seus artigos 748 a 786-A; e (ii) referentes ao concurso de preferências, artigos 711 a 713, 

se houver execuções em estágio avançado, com múltiplas penhoras, ou penhoras e 

garantias reais, sobre o bem objeto da ação pauliana. 

                                                 
71 Contrária à fungibilidade: TJES, AC 65050003998, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, DJES 
27/06/2008; TRT 24ª R., AP 0639/2001-021-24-00-4, Rel. Juiz Amaury Rodrigues Pinto Júnior; j. 
26/09/2002. “Como se observa, há um vício insanável na r. sentença rescindenda, porquanto a ação de 
anulação de ato jurídico (escritura de doação) foi proposta por VÍCIO DE SIMULAÇÃO, e o julgamento foi 
como se se tratasse de uma AÇÃO PAULIANA OU REVOCATÓRIA – FRAUDE CONTRA CREDORES 
–, quando os fundamentos desta última sequer foram alegados, violando o disposto no art. 459, do Código de 
Processo Civil” (TJSP, Ação Rescisória, 994940033297, Rel. Osvaldo da Silva Rico, j. 14.11.1997). 
72 “Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não 
vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, 
aquilo que recebeu”. 
73 São considerados quirografários os credores que não têm garantia real, que não tenham seus direitos 
direcionados a coisas, gravando-as, como no caso do penhor, da hipoteca e da anticrese. 
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 Sobre a ordem de preferência de pagamento aos credores, diante do silêncio do 

Código de Processo Civil e do Código Civil, deverá ser utilizada aquela prevista no artigo 

83 da Lei 11.101/05, que disciplina a recuperação judicial e falência de empresas, e 

abordou de maneira mais adequada o assunto.74 

  

 Assim, uma vez instalado o concurso creditório, aquele que se beneficiou com o 

pagamento antecipado deve restituir esse valor, com os acréscimos legais, restabelecendo a 

igualdade dos credores e recompondo o patrimônio do devedor comum, respeitando-se a 

igualdade de credores.  

  

 No que se refere às garantias, o artigo 163 do Código Civil de 2.00275 – repetindo a 

redação do artigo 111 do Código de 1.916 – estabelece uma presunção de fraude 

relacionada às garantias de dívidas que o devedor, insolvente, tenha dado a algum de seus 

credores. 

 

 A garantia tratada nessa previsão legal é a garantia real, que retire a condição de 

quirografário daquele credor: “O intuito do legislador é de que se impeça a vantagem 

indevida a um credor em detrimento de outros. O citado art. 113, parágrafo único, refere-se 

a penhor, hipoteca ou anticrese. Todavia, qualquer outra garantia real que seja dada, por 

exemplo, alienação judicial em garantia, será nula. A lei não exauriu o elenco de todas as 

garantias reais sendo exemplificativo esse texto e não taxativo”.76 

                                                 
74 De acordo com o artigo 83 da Lei 11.101/05, os credores devem seguir a seguinte ordem de preferência no 
pagamento: “I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-
mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; II – créditos com garantia real até o limite do 
valor do bem gravado; III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, 
excetuadas as multas tributárias; IV – créditos com privilégio especial, a saber: a) os previstos no art. 964 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo 
disposição contrária desta Lei; c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa 
dada em garantia; V – créditos com privilégio geral, a saber: a) os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 
10 de janeiro de 2002; b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei; c) os assim definidos em outras 
leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei; VI – créditos quirografários, a saber: a) aqueles 
não previstos nos demais incisos deste artigo; b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da 
alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; c) os saldos dos créditos derivados da legislação do 
trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo; VII – as multas contratuais e 
as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias; VIII – 
créditos subordinados, a saber: a) os assim previstos em lei ou em contrato; b) os créditos dos sócios e dos 
administradores sem vínculo empregatício”. Nesse sentido também, com mais detalhamento, a posição de 
Assis: ASSIS, Manual da execução, p. 854-855. 
75 “Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor 
insolvente tiver dado a algum credor”. 
76 AZEVEDO, Código Civil comentado, p. 270.  
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 O artigo 164 do Código vigente demonstra a preocupação do legislador à questão 

da dignidade da pessoa humana, ao afastar a má-fé do devedor nos “negócios ordinários 

indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à 

subsistência do devedor e de sua família”. Houve uma ampliação da proteção do devedor 

enfraquecido no âmbito econômico-financeiro, aproximando-se do instituto jurídico do 

beneficium competentiae do direito romano.77 

 

 Trata-se de disposição já existente no diploma anterior78 e aprimorada pelo atual, de 

cunho nitidamente social e humano, que visa a resguardar os sujeitos das relações 

jurídicas, para que as pessoas – físicas e jurídicas – possam sobreviver com certa dignidade 

frente aos embates executórios. 

 

 Essa previsão legal externa o interesse do legislador na proteção da empresa, da 

atividade humana79, que se insere no âmbito da pessoa jurídica e, especialmente com a 

nova redação do artigo 164, verificou-se a proteção à subsistência do devedor, debilitado 

financeiramente, e de sua família.  

 

Cumpre mencionar, no entanto, que a redação desse dispositivo carrega uma alta 

carga de arcaísmo e, principalmente, de casuística, de modo que cabe ao Poder Judiciário, 

diante das circunstâncias do caso concreto, avaliar a indispensabilidade desses negócios 

                                                 
77 Sobre o beneficium competentiae, ensina Moreira Alves que: “No período clássico visava a evitar a 
execução pessoal do devedor: assim, se Tício – cujo patrimônio era de quatrocentas moedas – devesse cem 
moedas a Caio (com relação a quem gozava do beneficium competentiae) e trezentas e oitenta moedas a 
Mévio (com referência ao qual não se estendia o mesmo beneficium), pagaria as trezentas e oitenta moedas a 
Mévio e Caio teria de contentar-se em receber as vinte moedas restantes, porque, gozando Tício do 
beneficium competentiae em relação a Caio, não poderia ser condenado, judicialmente, a pagar mais do que 
seu patrimônio permitia. No direito justinianeu, modifica-se a função do beneficium competentiae: o devedor 
que dispõe dele contra o credor não pode ser privado, para o cumprimento integral da obrigação, dos meios 
indispensáveis a sua sobrevivência” (MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998. v.2, p. 34). 
78 “Art. 112. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de 
estabelecimento mercantil, agrícola, ou industrial do devedor”. 
79 A mesma preocupação foi demonstrada no artigo 47 da Lei 11.101/05, tido como um princípio norteador 
da recuperação judicial, segundo o qual: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica”. 
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ordinários realizados pelo devedor insolvente, sob pena de se esvaziar o instituto da fraude 

aos credores. 80  

 

2.1.3 Ação pauliana 

 

 Como já adiantado acima, a ação pauliana, também conhecida por ação 

revocatória81, originária do direito romano, é o meio processual adequado para impugnação 

judicial do ato praticado pelo devedor em fraude contra credores.  

 

Cuida-se de ação fundada em direito pessoal, ou seja, em direito de crédito, que tem 

como finalidade recompor o patrimônio do devedor, a fim de que o credor possa ser 

satisfeito. Ela deve ser ajuizada contra o devedor insolvente, contra quem com ele 

contratou de modo fraudulento e contra terceiros adquirentes de má-fé. 

 

 Segundo a lição de Lima, a ação pauliana ou revocatória tem um caráter 

conservativo: “Outra coisa não visa senão amparar o princípio da responsabilidade 

patrimonial do devedor, restaurando a garantia do credor, com a condenação da fraude e 

consequente satisfação dos interesses do credor lesado”.82 

 

 Ela não tem a força de pagar ao credor, ou seja, ela não satisfaz plenamente o 

credor, mas possibilita que essa satisfação ocorra por meio de ação de execução, precedida 

ou não de ação de conhecimento. Seja considerando-a uma ação de anulabilidade do ato, 

seja considerando-a uma ação de ineficácia, ela permite a recomposição do patrimônio do 

devedor, para que o credor que fora prejudicado possa tomar as medidas judiciais para a 

satisfação de seu crédito. 

 

É indispensável que ela seja ajuizada contra todos os envolvidos na relação jurídica 

fraudulenta (não somente devedor), por se cuidar de litisconsórcio passivo necessário. 

Afastada a hipótese de anulabilidade do negócio fraudulento, em que seria mais evidente a 

formação do litisconsórcio necessário, acolhendo-se a tese da ineficácia, ainda que o bem 

                                                 
80 Precedentes aplicando esse benefício para rejeitar ação pauliana: TRF 1ª R., Apelação 2000.01.00.135168-
5, Rel. Juiz Fed. Conv. Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, DJU 09/11/2007; TRT 1ª R., Apelação 
02695-00, Rel. Juiz Azulino Joaquim de Andrade Filho, DORJ 25/02/2001.  
81 No presente trabalho, para se evitar confusões terminológicas com a ação revocatória falimentar, adotar-se-  
-á a expressão “ação pauliana”, para tratar da ação ajuizada fora do âmbito falimentar. 
82 LIMA, A fraude no direito civil, p. 87. 



 33

não seja retirado imediatamente do patrimônio do terceiro pela sentença de procedência da 

ação pauliana, ela abre portas para que exista a invasão na esfera do terceiro no processo 

em que o bem for penhorado, de modo que esse terceiro adquirente sofrerá os efeitos da 

decisão na sua esfera patrimonial.83  

 

A ação pauliana é também própria dos credores quirografários, existentes à época 

da celebração do negócio jurídico fraudatório84, porquanto esses credores não têm seus 

créditos garantidos por meio de direito preferencial de execução, já que não há garantia 

real.85 

 

Todavia, os credores com garantia real poderão ter interesse na ação, nas hipóteses 

do artigo 158, parágrafo primeiro86, ou seja, quando a sua garantia se tornar insuficiente 

para a satisfação integral do crédito, ou mesmo, v.g., quando parte desse crédito não for 

acobertado por garantia real, constituindo, desde a sua origem, um crédito quirografário.87 

 

                                                 
83 Salvo a remota hipótese de o débito ser quitado de outra forma. Nessa linha: THEODORO JÚNIOR, 
Fraude contra credores, p. 152. Em sentido contrário ensina Dinamarco que “aceita a tese da ineficácia e não 
anulabilidade do negócio fraudulento, não ação pauliana trata-se apenas de subtrair a este um dos seus 
efeitos, ou seja, o de deixar o bem fora da responsabilidade das obrigações ao alienante; e, com a manutenção 
desse efeito ou sua eliminação é res que se passa apenas entre o adquirente e o credor, sem afetar a situação 
do alienante [...], conclui-se com Nelson Hanada que inexiste fundamento legal ou sistemático para o suposto 
litisconsórcio necessário passivo na ação pauliana” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fraude contra credores 
alegada nos embargos de terceiro. In: ______. Fundamento do processo civil moderno. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2002. p. 574-575). Ver, entre outros: AZEVEDO, Código Civil comentado, p. 262. 
84 Trata-se de disposição expressa do §2º do artigo 158: “§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles 
atos podem pleitear a anulação deles”. 
85 Como aponta Pereira, a ação pauliana deve atendar aos seguintes requisitos: “a) deve ser proposta pelo 
credor prejudicado, que já o fosse contemporaneamente ao negócio incriminado, pois o posterior não tem de 
que se queixar, por encontrar desfalcado o patrimônio ao assumir a qualidade creditória; b) pode ser intentada 
contra o devedor insolvente, a pessoa que tiver com ele celebrado a estipulação incriminada, ou terceiros 
adquirentes que hajam procedido de má-fé (Código Civil, art. 161); c) tem o autor de provar o eventus damni, 
isto é, o prejuízo que o negócio considerado fraudulento lhe tenha causado, pois que a anulação do negócio 
não tem por objeto punir o que a aliena, porém reparar o prejuízo dos que são diretamente atingidos pela 
disposição, e, assim, para ter a legitimidade ad causum é mister que o credor, autor na ação revocatória, 
prove ter sofrido um efetivo prejuízo e não que o negócio poderia, em tese, ser-lhe danoso; d) tem de provar 
o estado de insolvência e, se for oneroso o ato, o conhecimento real ou presumido dessa situação pela outra 
parte, o que requer, como condição de admissibilidade da ação revocatória, a verificação daquele estado, pois 
se o autor encontrar outros bens, no patrimônio do devedor, suscetíveis de penhora, poderá pagar-se pela 
excussão deles, sem necessidade de revogar o ato; e) o consilium fraudis, quando oneroso o negócio jurídico, 
ou seja, o concerto realizado entre aqueles que dele participaram na ciência do ato de insolvência, 
circunstância que, repitamos, é dispensada se o negócio fraudulento é gratuito, porque então traz em si a 
presunção de má-fé” (PEREIRA, Instituições de direito civil, p. 462). 
86 “§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente”. 
87 Nesse sentido: “Mas, se normalmente não necessita o credor privilegiado de revogar o negócio praticado 
em fraudem creditorum, não está impedido de fazê-lo se militam em seu favor os requisitos da ação pauliana, 
entre os quais a existência de prejuízo, pois bem pode acontecer que as suas garantias sejam insuficientes e o 
crédito, no que exceder delas, achar-se desguarnecido” (PEREIRA, Instituições de direito civil, p. 463). Na 
mesma linha: THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 136. 
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No que se refere ao prazo para ajuizamento da ação, prevê o artigo 178 do Código 

Civil de 2.002 ser de “quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do 

negócio jurídico, contado: [...] II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de 

perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico”. 

 

Por meio dessa previsão, estabeleceu-se que, em se tratando de fraude contra 

credores, cuida-se de hipótese de anulação do negócio jurídico, com prazo decadencial de 

quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico.88 

 

Bem se vê que estabeleceu o legislador um critério bastante rigoroso para a contagem 

do prazo, que se dará da data em que realizado o negócio jurídico, independentemente da 

data em que tomou conhecimento desse negócio o credor ou interessado. Justamente por 

isso deve ser aplicado o princípio da actio nata, para que a contagem do prazo apenas se 

inicie a partir do momento em que ao credor prejudicado era possível juridicamente o 

ajuizamento da pauliana.89  

 

Seguindo essa orientação, jurisprudência90 e doutrina91 também vêm aceitando o 

posicionamento no sentido de que, em se tratando de alienação de imóvel, o termo a quo 

                                                 
88 Há recente decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza pessoal da ação pauliana e a forma de 
contagem do prazo decadencial: “[...] 3- A ação pauliana tem natureza pessoal, e não real, razão pela qual 
não é necessária a citação dos cônjuges do devedor-doador e dos donatários. 4- Necessidade, contudo, de 
citação do cônjuge do devedor que participou do contrato de doação por força do inciso II do art. 10 do 
Código de Processo Civil. 5- A citação extemporânea de litisconsorte necessário unitário, após decorrido o 
prazo de quatro anos para a propositura da ação que visa à desconstituição de negócio jurídico realizado com 
fraude a credores, não enseja a decadência do direito do credor. 6- O direito potestativo, por sua própria 
natureza, considera-se exercido no momento do ajuizamento da ação, quando então cessa o curso do prazo de 
decadência em relação a todos os partícipes do ato fraudulento [...]” (Resp 750135, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, DJe 28.04.2011). 
89 Theodoro Júnior defende essa posição: “Se, por exemplo, o ato lesivo foi cancelado por decisão judicial, 
independentemente de ação revogatória e, mais tarde, em grau de recurso, tal decisão veio a ser cassada, o 
prazo de propositura da pauliana não deve ser contado da data do primitivo registro, mas da época da 
restauração” (THEDORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 148). 
90 Precedentes neste sentido: STJ, Resp 124147, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 15.06.1998; STJ, 
Resp. 710810, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10.03.2008; TJMG, Apelação 2175498-
11.2007.8.13.0223, Rel. Des. Pereira da Silva, DJEMG 08.06.2010; TJMG, Apelação 1.0180.05.028184-
9/0011, Rel. Des. José Flávio de Almeida, DJEMG 01.06.2009; TJMS, Apelação 2006.004355-8, Rel. Des. 
Rubens Bergonzi Bossay, DOEMS 29.05.2006. Em sentido contrário: TJDF, Apelação 2004.01.1.019818-2, 
Rel. Des. Otávio Augusto, DJDFTE 21.01.2010.  
91 “Mas a jurisprudência também tem admitido que tal prazo deve ser contado a partir da data da transcrição 
do título no registro imobiliário, e não do dia da escritura. Esse entendimento, que nos parece correto, sugere 
que se tratem distintamente – conforme, aliás, o determina o sistema binário adotado pelo direito brasileiro – 
os atos de disposição que tenham por objeto coisa móvel ou tenham por objeto coisa imóvel” (CAHALI, 
Fraude contra credores, p. 345). No mesmo sentido: THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 
147. Em parecer sobre o prazo decadencial da pauliana cujo objeto era uma cessão de direitos hereditários, o 
autor firmou posição no sentido de diferenciar os atos sujeitos a registro dos demais, de modo que “o termo 
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do prazo decadencial é a data da averbação da escritura de compra e venda do imóvel na 

respectiva matrícula, oportunidade a partir da qual o negócio jurídico passou a ser de 

conhecimento de todos, e, portanto, passível de ser impugnado. 

 

Azevedo, considerando que a fraude contra credores não leva à anulação do 

negócio jurídico, mas sim a ineficácia do ato frente aos credores, entende que deveria ser 

aplicado o prazo prescricional relacionado às ações pessoais (artigo 177 do Código Civil 

de 1.916).92 

 

É questão controversa, de fato, a anulabilidade ou a ineficácia dos atos praticados 

em fraude contra credores, assim como existe dissenso no tocante à natureza da sentença 

de procedência na ação pauliana.93  

 

Com efeito, conquanto na fraude à execução exista entendimento majoritário de que 

a decisão declaratória que reconhece a fraude à execução acarreta a ineficácia do ato 

(artigo 592, V do Código de Processo Civil)94, na fraude contra credores há dissenso 

quanto à natureza da sentença, se declaratória, referente à mera ineficácia do ato, ou 

constitutiva negativa, decorrente da anulabilidade do ato, pela interpretação dos artigos 165 

                                                                                                                                                    
inicial da falência não é a data do registro, mas aquele em que concretizado o ato fraudulento. Para os atos 
sujeitos a registro, a data da realização do negócio é a em que efetuado aquele” (THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Fraude contra credores – cessão de direitos hereditários – ação pauliana – termo inicial da 
decadência. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, ano I, n. 3, p., 85-96, jan./fev. 2000, p. 92).  
92 AZEVEDO, Fraude contra credores, p. 64. 
93 Sobre a questão dos planos de validade do negoócio jurídico, ver, dentre outros: AZEVEDO, Antônio 
Junqueira de. Negócio jurídico, existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002 e BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos. Invalidade e ineficácia de negócios jurídicos. Revista de Direito Privado, ano 4, p. 
217-229, jul./set. 2003. Ver, também, quando tratamos dos planos da existência, validade e ineficácia no 
processo falimentar (infra, itens 3.2.1 e 3.3.2). 
94 Ver, dentre outros: ASSIS, Manual da execução, p. 235-236, SALAMACHA, José Eli. Fraude à 
execução: direitos do credor e do adquirente de boa-fé. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 150-153; 
DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 425; LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de 
execução. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 173-174. “[...] Diferença marcante entre a fraude contra credores e 
fraude de execução situa-se na categoria do interesse violado com a prática do ato fraudulento. Com efeito, a 
primeira tem por violado interesse de natureza privada, qual seja o interesse privado do credor. De sua vez, 
na fraude de execução o interesse infringido é o da própria atividade jurisdicional, ou seja, macula-se o 
prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz. [...] Inegável, portanto, que no caso em questão o ato 
fraudulento do executado maltratou não apenas o interesse privado do credor, mas sim a eficácia e o próprio 
prestígio da atividade jurisdicional, razão por que o ato de alienação de bens praticado pelo executado, ainda 
que anteriormente à citação, ontologicamente analisado no acórdão recorrido, está mesmo a caracterizar 
fraude de execução, impondo, como consequência a declaração de sua ineficácia perante o credor-exequente” 
(STJ, Resp. 799440, Rel. João Otávio de Noronha, DJe 02.02.2010).  
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e 171, II do Código Civil de 2002. Mesmo na corrente partidária da ineficácia, há dissenso 

sobre a natureza da sentença – se declaratória ou constitutiva.95   

 

A diferença é relevante, pois os efeitos – da ineficácia e da anulação – são distintos 

e significativos, especialmente no que se refere à condição do terceiro adquirente e dos 

eventuais demais credores interessados no patrimônio do devedor.  

 

É que, se considerada a anulação do ato fraudulento, tolhe-se o efeito de transferir a 

propriedade, devolvendo-se o bem ao patrimônio do alienante fraudulento. Como 

consequência: (i) eventual saldo da execução pertenceria ao executado (devedor); (ii) se 

extinta a execução, v.g., por acolhimento de embargos do devedor, o bem permaneceria 

com o devedor e não com o terceiro adquirente; e (iii) ao adquirente não seria possível 

depositar o valor do crédito cobrado pelo exequente, a fim de extinguir a penhora, já que o 

bem continuaria sob a propriedade do executado.96 

 

Segundo pensamos, diante dessas constatações, realmente não há como se entender 

pela anulabilidade do negócio jurídico fraudulento, apesar da letra da lei assim induzir. A 

tese da anulabilidade é contrária a tudo aquilo que o instituto da fraude contra credores 

pretende proteger. Entendimento diverso ofereceria proteção – desnecessária e injusta – ao 

devedor, em detrimento do terceiro adquirente. 

 

Já no plano da ineficácia – que ganhou força no Brasil a partir da doutrina de 

Emilio Betti e Bulhões Carvalho97 –, o negócio jurídico é válido e produz entre as partes 

contratantes os efeitos programados, mas não atinge a esfera jurídica de terceiros (no caso 

da pauliana, o credor que tenha ajuizado a demanda). Há uma relevante diferença entre os 

efeitos interpartes e ultrapartes.  

 

                                                 
95 Na doutrina italiana a discussão sobre a natureza constitutiva ou declaratória da ação pauliana (revocatoria 
ordinaria) é muito intensa. Ver, por todos: QUATRARO, Bartolomeo; GIORGETTI, Mariacarla; 
FUMAGALLI, Alberto. Revocatoria ordinaria e fallimentare: azione surrogatoria. Seconda edizione. 
Milano: Giuffrè, 2009. tomo I, p. 378-383. 
96 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 430. 
97 BULHÕES CARVALHO, Francisco Pereira de. Sistema de nulidades dos atos jurídicos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1981 e BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Coimbra: Coimbra Editora, 1970. 
t. 3. Tratou do assunto: AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, passim.  
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Considerando-se a pauliana inserida no plano da ineficácia dos negócios jurídicos, a 

sentença proferida é aproveitada apenas pelo credor que ajuizou a demanda.98 Prevalecem 

as regras ordinárias do processo civil – já que não há previsão de legitimidade 

extraordinária dos demais credores – e os efeitos da sentença atingem apenas o credor 

demandante, não se beneficiando os demais credores, ainda que já ostentassem essa 

condição antes da realização do ato pelo devedor.99  

 

Não obstante as críticas levadas a efeito por parte da doutrina quando ainda vigente 

o Código Civil de 1.916100, a redação dos dispositivos desse Codex, mantendo-se a 

anulabilidade do negócio fraudulento, foi estabelecida intencionalmente, pelo Código 

Civil de 2002, conforme constou expressamente do relatório, na tramitação, de Moreira 

Alves e da comissão julgadora. Entendeu-se na oportunidade que não se cuidava de 

questão problemática e que a mudança acarretaria poucas alterações em termos práticos.101  

 

 Assim, de acordo com o artigo 165102 – que manteve quase integralmente o artigo 

113 do CC/16103 – a ação pauliana foi concebida como uma ação de anulação, que tem 

como objeto a revogação do ato lesivo dos interesses dos credores, e terá como efeito 

restituir ao patrimônio do devedor insolvente o bem subtraído, para que sobre o acervo 

integralizado recaia a ação dos credores, que poderão satisfazer seus créditos. 
                                                 
98 Sobre os planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, ver, infra, itens 3.2.1 e 3.3.2. 
99 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, p. 438-439. E complementa o processualista que 
“[...] isso não significa que os credores posteriores ou aqueles que não propuseram a ação pauliana fiquem ao 
total desamparo do sistema jurídico. Se nada lhes sobrar para a penhora resta-lhes promover a falência do 
devedor ou a sua insolvência civil (CPC, arts. 748 ss.), com o que atrairão todo o patrimônio deste a uma 
dessas execuções universais e coletivas” (Ibid., p. 439).  
100 Ver, por todos: LIMA, A fraude no direito civil, p. 114-116. Em sentido contrário: PONTES DE 
MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 464-467.  
101 “O projeto segue o sistema adotado no CC, segundo o qual a fraude contra credores acarreta a anulação. 
Não se adotou, assim, a tese de que se trataria de hipótese de ineficácia relativa. Se adotada esta, teria de ser 
mudada toda a sistemática a respeito, sem qualquer vantagem prática, já que o sistema do Código nunca 
deu motivos a problemas, neste particular. Ademais, o termo revogação, no sistema do CC e o do Projeto, é 
usado para a hipótese de dissolução de contrato pela vontade de uma só das partes contratantes (assim, no 
caso de revogação da doação, por ingratidão). E nesse caso a revogação opera apenas ex nunc, e não ex tunc. 
Nos sistemas jurídicos que admitem a revogação dos negócios jurídicos por fraude contra credores, admite-se 
que o credor retire a voz do devedor (revogação) ao passo que, em nosso sistema jurídico, se permite que o 
credor, alegando a fraude, peça a decretação de anulação do negócio entre o devedor e o terceiro, São dois 
sistemas que se baseiam em concepções diversas, mas que atingem o mesmo resultado prático. Para que 
mudar?” (MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto do código civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 1986, p. 146).  
102 “Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo 
sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único 
objeto atribuir direitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará 
somente na anulação da preferência ajustada”. 
103 O Código Civil de 2.002 repetiu quase integralmente o artigo 113, apenas procedendo a uma correção 
técnica, trocando a palavra nulidade por invalidade. 
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 A fraude contra credores, de acordo com a literalidade desse dispositivo, geraria a 

anulabilidade do negócio jurídico, a qual, como se sabe, diferencia-se da nulidade, sob 

diversos aspectos: (i) efeitos: o negócio nulo não produz nenhum efeito, ao passo que o 

negócio anulável produz seus efeitos até a declaração da invalidade e a sentença que 

decreta anulado o negócio jurídico é constitutiva; (ii) legitimação: em se tratando de 

nulidade, qualquer interessado possui legitimidade para postular em juízo, inclusive o 

Ministério Público, podendo o juiz conhecer da nulidade de ofício; em se tratando da 

anulação, apenas os interessados poderão requerer a anulação e a decretação aproveita 

apenas àqueles que ingressaram com a ação anulatória; (iii) apenas o negócio anulável 

pode ser ratificado; e (iv) prescrição: a nulidade é causa imprescritível da invalidação do 

negócio jurídico, mas a anulabilidade está sujeita à prescrição.104  

 

Apesar da expressa disposição da lei, parte da doutrina, corretamente segundo 

pensamos, sustenta que se cuida de uma hipótese de ineficácia do ato fraudulento, ou seja, 

a sentença proferida na ação pauliana teria natureza declaratória, por meio da qual se 

declara a ineficácia do negócio jurídico impugnado em relação ao credor (autor da 

demanda), com efeitos ex tunc.  

 

Trata-se, assim, de caso de ineficácia relativa ou parcial do negócio jurídico, que não 

produzirá efeitos em relação àquele credor, que se sagrou vencedor na ação pauliana. Para 

essa corrente, “os atos fraudulentos são apenas ineficazes perante o credor, mas não são 

nulos”.105 

 

Nessa linha é a posição de Cahali, para quem, “envolvendo tanto a fraude de execução 

como a fraude contra credores um juízo de ineficácia do ato fraudulento (sua 

inoponibilidade em relação ao credor prejudicado), resulta igualmente certo que o 

provimento judicial de ineficácia tem natureza declaratória, em qualquer dos casos: a 

sentença constata a existência de lesão à garantia do crédito, e dos fatos assim constatados 

                                                 
104 COELHO, Curso de direito civil, v. 1, p. 345-347. Também Theodoro Júnior ensina que “a nulidade 
relativa, ou a anulabilidade, representa um grau menor de ineficácia, porque o defeito do ato jurídico não o 
afeta tão profundamente, como a falta de um elemento essencial. Então, o ato jurídico existe e tem aptidão 
para produzir seus efeitos, mas a lei confere a uma das partes a faculdade de requerer a sua anulação, 
eliminando, retroativamente, todos os seus efeitos” (THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 178-
179). 
105 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 376.  
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e declarados resulta o reconhecimento da ineficácia do ato em fraude, tanto de execução 

como contra credores – declaração de ineficácia que, em ambos os casos, opera efeitos ex 

tunc.”106 

 

 No mesmo sentido a posição de Lima: “A sentença que julga provada a fraude do 

credor na execução tem o mesmo efeito da proferida na ação pauliana: proclamar a 

ineficácia do ato fraudulento e tornar o imóvel, fraudulentamente alienado, destinado à 

satisfação dos interesses do credor, restaurando-se aquela garantia real que o patrimônio do 

devedor oferece aos seus credores”.107 

 

 Já Dinamarco, não obstante reconheça que se cuida de hipótese de ineficácia do 

negócio fraudulento, aponta se tratar de ineficácia parcial e sucessiva, “porque o negócio 

jurídico ingressa plenamente eficaz no mundo jurídico, como se fraude não houvesse, só 

vindo a perder a parte nociva de sua eficácia se quando vitoriosamente for movida a ação 

pauliana”; a ineficácia da alienação fraudulenta é superveniente e se configuraria por obra 

da sentença. Assim, como consequência, a sentença da pauliana produz na relação dos 

interessados uma especial modificação jurídica consistente na revogação do ato, sendo 

                                                 
106 CAHALI, Fraude contra credores, p. 79. Na mesma linha, Azevedo sustenta que na ação pauliana busca-
se “a declaração de ineficácia da alienação, face à ocorrência da fraude e da ilicitude do ato ao qual ela se 
integrou; e, por consequência, permitir-se-á a execução sobre o bem, na medida em que isto de mostre 
necessário para evitar prejuízo aos credores; mesmo porque, a não ser assim, não terão estes como buscar o 
seu direito, diante do estado de insolvência a que se reduziu o credor” (AZEVEDO, Fraude contra credores, 
p. 64.). 
107 LIMA, A fraude no direito civil, p. 275. Também Humberto Theodoro Júnior, pautando-se na doutrina 
italiana e após criticar a redação do código civil vigente, sustenta que a fraude contra credores não é mais 
causa de anulabilidade, mas sim de ineficácia relativa ou inoponibilidade, reconhecida por meio de sentença 
declaratória. Aponta o processualista que “não havendo desconsideração do ato fraudulento e, sim, 
reconhecimento de sua inoperância em face do credor prejudicado, não se pode enquadrar a sentença 
pauliana entre as constitutivas. O juiz, acertando os fatos da conjuntura em que se deu a alienação realizada 
pelo devedor insolvente, não cuida, de maneira alguma, de invalidar ou desfazer o ato jurídico e nem 
tampouco de anular seus naturais efeitos entre as partes contratantes. A sentença de preocupa simplesmente 
com o dano que o negócio acarretou, reflexamente, para a garantia do credor demandante. Não ataca, por 
isso, o efeito fundamental do negócio, isto é, a transmissão do bem entre devedor alienante e terceiro 
adquirente. Focaliza, exclusivamente, o efeito reflexo ou externo, que se deu no momento em que a 
transferência do bem provocou sua subtração à responsabilidade executiva que o alienante (devedor) tinha o 
dever de preservar para a garantia do credor (promovente da ação pauliana)” (THEODORO JÚNIOR, 
Fraude contra credores, p. 238). Também defendem essa posição, sem adentrar a discussão sobre a natureza 
da sentença (de declaratória ou constitutiva): LIEBMAN, Processo de execução, p. 170-172; HANADA, Da 
insolvência e sua prova na ação pauliana, p. 64-68; DALL´AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Fraude contra 
credores: estrutura e função. Ajuris – Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, n. 58, p. 5-41, 
jul. 1993, p. 36-37. 
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constitutiva negativa “uma vez que sem ela o ato fraudulento, que não é originariamente 

ineficaz (ineficácia sucessiva), permaneceria eficaz”.108  

 

 No entanto, para outra corrente doutrinária, seja em razão da literalidade dos 

dispositivos legais do Código Civil, seja em razão da natureza de defeito do negócio 

jurídico da fraude contra credores, ou ainda em razão da ausência de acolhida da teoria da 

ineficácia do negócio jurídico pelo Código Civil de 2002, a sentença proferida na ação 

paulina gera a anulabilidade do ato fraudulento, desconstituindo-se o ato jurídico, para 

retornarem as partes ao estado anterior. 

 

 Pontes de Miranda, sob a égide da legislação anterior, sustentava que “as regras 

jurídicas dos artigos 106 e 107 são de sanção no plano da validade e não da eficácia 

[...]”109, e as sentenças são constitutivas negativas, proferidas no bojo de ação de 

anulação.110  

 

Também Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em suas mais recentes 

manifestações, mudaram sua opinião para defender a anulabilidade do negócio jurídico: 

“Como a lei brasileira havia adotado, propositadamente, o sistema de anulabilidade do 

negócio ou do ato havido em fraude contra credores, seria insustentável de lege data a 

opinião de que se trataria de ato ou negócio ineficaz”.111 Entendem, ainda, que essa opinião 

                                                 
108 DINAMARCO, Fraude contra credores alegada nos embargos de terceiro, p. 578-579. Na mesma linha 
que Dinamarco: BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. Reflexões em torno da natureza da sentença na ação 
pauliana. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 54, p. 141-163, dez. 2000, p. 158-159 e 
PAES, P. R. Tavares. Fraude contra credores. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 32-38 e 75. 
109 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 468. 
110 Ibid., p. 485. Na mesma linha é a posição de Pereira, para quem “o efeito da anulação é repor o bem no 
patrimônio do devedor ou cancelar a garantia especial concedida, de sorte que sobre o bem restituído ao seu 
caráter de garantia genérica possam os credores disputar em concurso e efetuar rateio (art. 165 do Código 
Civil)” (PEREIRA, Instituições de direito civil, p. 463). Também defendendo a anulabilidade no negócio: 
MONTEIRO, Curso de direito civil, p. 264; VENOSA, Fraude contra credores, p. 120; ASSIS, Manual da 
execução, p. 236-237; BEVILAQUA, Teoria geral do direito civil, p. 228; NONATO, Fraude contra 
credores, p. 191-193 e AMERICANO, Da ação pauliana, p. 97. 
111 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil anotado. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 226-227. Na mesma linha, em outro trabalho, afirmam que apenas sob a égide da lei 
italiana pode se afirmar se tratar de ineficácia, mas, no Brasil, “a consequência da procedência do pedido 
pauliano é a anulação do ato fraudulento, com a volta do bem onerado ao patrimônio do devedor” (NERY 
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação 
extravagante. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 849). Também Shimura aponta que “[...] pela 
dicção literal da regra codificada, a sentença que acolhe a ação pauliana provoca a anulação do ato jurídico 
impugnado. Malgrado não tenha sido das mais felizes, foi uma opção legislativa, à qual temos de lhe 
emprestar algum rendimento” (SHIMURA, Sério Seiji. A defesa coletiva por meio da ação revocatória. In: 
SALLES, Carlos Alberto de. As grandes transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao 
Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 917). 
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teria sido acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 195, que 

impede a anulação de ato jurídico em embargos de terceiro. 

 

 A exemplo da oscilação doutrinária, também na jurisprudência não há consenso 

sobre a natureza da sentença proferida na ação pauliana, assim como os efeitos da sentença 

– se ineficácia ou nulidade relativa. Nos Tribunais Pátrios podem ser encontradas decisões 

com diferentes posições e entendimentos.112 

 

 No Superior Tribunal de Justiça, embora existam alguns precedentes reconhecendo 

a ineficácia do negócio jurídico na fraude contra credores (ação pauliana)113, a partir da 

edição da Súmula n. 195 – segundo a qual “em embargos de terceiro não se anula ato 

jurídico, por fraude contra credores” – foi reforçada a tese de que, em se tratando de fraude 

contra credores, há a anulação do negócio, que não pode ser efetivada por meio de 

embargos de terceiro, exigindo-se a o ajuizamento da ação pauliana.114 

                                                 
112 Reconhecendo se cuidar de ineficácia, dentre outros: TJMG, Apelação 1.0429.02.000880-2/0011, Rel. 
Des. Duarte de Paula, DJEMG 12.04.2010; TJSP, Apelação 994.07.025598-1, Rel. Des. Élcio Trujillo, 
DJESP 22.04.2010; TJMG, Apelação 1.0596.06.030906-6/0011, Rel. Des. Duarte de Paula, DJEMG 
21.09.2009; TJSP, Apelação 430.381.4/3, Rel. Des. Francisco Loureiro, DJESP 19.05.2009. Defendendo ser 
hipótese de anulação do negócio impugnado, dentre outros: TJRS, Apelação 70034132910, Rel. Des. 
Marilene Bonzanini Bernardi, DJERS 16.07.2010; TJSP, Agravo 991.09.034121-0, Rel. Des. Álvaro Torres 
Júnior, DJESP 31.03.2010; TRF 4ª R., Apelação 2008.72.00.003827-6, Rel. Des. Fed. Joel Ilan Paciornik, 
DEJF 25.03.2009; TJRS, Embargos infringentes 70021741376, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, DOERS 
11.02.2008. 
113 “[...] 2. A fraude contra credores não gera a anulabilidade do negócio – já que o retorno, puro e simples, 
ao status quo ante poderia inclusive beneficiar credores supervenientes à alienação, que não foram vítimas de 
fraude alguma, e que não poderiam alimentar expectativa legítima de se satisfazerem à custa do bem alienado 
ou onerado. 3. Portanto, a ação pauliana, que, segundo o próprio Código Civil, só pode ser intentada pelos 
credores que já o eram ao tempo em que se deu a fraude (art. 158, § 2º; CC/16, art. 106, par. único), não 
conduz a uma sentença anulatória do negócio, mas sim à de retirada parcial de sua eficácia, em relação a 
determinados credores, permitindo-lhes excutir os bens que foram maliciosamente alienados, restabelecendo 
sobre eles, não a propriedade do alienante, mas a responsabilidade por suas dívidas” (STJ, Resp 506312, Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, j. 15.08.2006). “Fraude contra credores. Apreciação em embargos de terceiro. 
Possibilidade. Revestindo-se de seriedade as alegações de ‘consilium fraudis’ e do ‘eventus damni’ afirmadas 
pelo credor embargado, a questão pode ser apreciada na via dos embargos de terceiro, sem necessidade de o 
credor ajuizar ação pauliana. Tema dos efeitos da sentença. Recurso especial conhecido pela divergência 
pretoriana, mas não provido” (STJ, Resp 5307, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 16.06.1992). Também 
reconhecendo a ineficácia na paulina: STJ, REsp 1.092.134, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, DJE 
18.11.2010. 
114 Aplicando a Súmula n. 195, dentre inúmeros julgados: “[...] Quanto à impossibilidade de anular negócio 
jurídico por fraude contra credores em embargos de terceiro, têm razão os recorrentes. Nesse aspecto, o 
acórdão recorrido dissentiu da Súmula 195 desta Corte que determina que: ‘Em embargos de terceiro não se 
anula ato jurídico por fraude contra credores’. A nulidade de negócio jurídico pressupõe a presença de todos 
os envolvidos na alegada fraude na relação processual, o que não ocorreu no caso concreto, ocasionando 
afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Neste sentido os seguintes julgados: [...] 3. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao 
recurso especial para julgar procedentes os embargos de terceiros para manter a eficácia das doações 
efetivadas aos recorrentes e, consequentemente, desconstituir a penhora sobre os imóveis de suas 
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 Seguindo-se o posicionamento de que a fraude contra credores conduz à anulação 

do negócio jurídico, a Súmula faz todo sentido, já que para o reconhecimento de nulidade 

seria mesmo indispensável a propositura da ação pauliana, com a citação de todos os 

envolvidos, em litisconsórcio necessário. Todavia, se fosse reconhecido tratar-se de 

ineficácia do negócio perante o credor – como pensamos ser o mais correto – não haveria 

prejuízo que a declaração da ineficácia se desse no bojo dos embargos de terceiro, 

reconhecendo-se os limites da sentença a ser proferida.115  

 

Outra solução para contornar os efeitos dessa súmula seria o reconhecimento da 

aplicação do procedimento comum ordinário aos embargos de terceiro, para que seja 

apresentada reconvenção subjetivamente ampliativa, incluindo-se no polo passivo da 

demanda reconvencional todos os litisconsortes passivos necessários para o 

reconhecimento da fraude contra credores.116 

 

                                                                                                                                                    
propriedades nos autos do Processo nº 1.695/96, Comarca de Franca-SP, com inversão dos ônus 
sucumbenciais” (Resp 720720, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 09.09.2010).  
115 Cahali sustenta que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de reconhecer a existência da fraude 
contra credores em sede de embargos de terceiro. Para ele, “a ação pauliana ou revocatória, unificação da 
originária ação pauliana ou de interdito fraudatório, pode se fazer valer por meio de ação ou de exceção, e 
também em linha reconvencional ou de réplica ou intervenção” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 76). 
Em sentido contrário, Dinamarco, em parecer específico sobre o assunto, entende não ser possível o 
reconhecimento da fraude contra credores em embargos de terceiro. Apesar de o processualista ser favorável 
à tese da ineficácia, aponta que na fraude à execução o negócio é originariamente ineficaz, ao passo que na 
fraude contra credores há ineficácia sucessiva e superveniente, para a qual é necessária uma sentença 
constitutiva negativa, que somente poderá ser proferida no bojo da ação pauliana (DINAMARCO, Fraude 
contra credores alegada nos embargos de terceiro, passim). Bezerra Filho aponta as oscilações sobre o 
assunto na jurisprudência, ao final sustentando que o mais seguro, sob a ótica do advogado, seria “apresentar 
a contestação aos embargos de terceiro, distribuindo ao mesmo tempo, por dependência, ação pauliana, 
requerendo a instrução e julgamento simultâneo de ambas as ações – então apensadas – obviando, assim, os 
riscos da condenação em custas e honorários, bem como o perigo da prescrição” (BEZERRA FILHO, 
Manuel Justino. Ação pauliana e embargos de terceiro. Revista dos Tribunais, v. 581, ano 73, p. 25-35, mar., 
1984, p. 34).  
116 Nessa linha, Sica defende a possibilidade de, em reconvenção, existir a ampliação subjetiva do processo, 
que o réu demande alguém além do autor ou o faça litisconsorciado com terceiro (SICA, Heitor Vitor 
Mendonça. Direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: 
Atlas, 2011, p. 288-296). Na mesma linha: AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Embargos de terceiro: 
legitimidade passiva. São Paulo: Atlas, 2006, p. 105-108; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Reconvenção 
no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 108-114. Bondioli, no entanto, é contrário à reconvenção nos 
embargos de terceiro: “O embargado que tenciona lutar pela subsistência do ato de apreensão judicial com 
fundamento em fraude contra credores nada pode fazer no processo desencadeado por embargos de terceiro. 
O reconhecimento de tal fraude depende da oferta de ação paulina e essa demanda anulatória não pode ser 
introduzida pela via reconvencional em processo que não comporta ampliações do seu objetivo” 
(BONDIOLI, Reconvenção no processo civil, p. 322) Também contrário à reconvenção nos embargos de 
terceiro: LEONEL, Ricardo de Barros. Tutela jurisdicional diferenciada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 125. 
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No que se refere aos efeitos da ação pauliana na relação existente entre o credor e o 

devedor, a prevalecer o entendimento de que se cuida de ineficácia do negócio jurídico 

fraudulento, os bens continuam no patrimônio do terceiro adquirente, mas o negócio 

jurídico passa a ser inoponível em relação ao credor, autor da ação pauliana, de modo que 

o terceiro adquirente estará sujeito à execução dos bens ou valores respectivos.117 

 

Por outro lado, em relação aos efeitos da ação pauliana na relação 

devedor/adquirente, existe previsão no artigo 162 do Codex sobre a devolução do valor 

pago por meio de antecipação de pagamento de dívida, mas a dívida continua existindo em 

benefício daquele credor. Ele não sofre a punição da perda daquele crédito. 

 

Também no tocante às atribuições de garantias e direitos preferenciais, há previsão 

no sentido de que será anulada a garantia, mas o credor não sofrerá a punição da perda do 

crédito (artigos 163 e 165, parágrafo único, CC/02). 

 

A lei foi omissa, no entanto, em relação aos demais casos. Para Pontes de Miranda, 

sem fazer distinção entre os atos gratuitos ou onerosos, a lei não garante nenhuma ação 

contra o devedor (artigo 158, CC/16), de modo que o adquirente, demonstrada a sua má-fé, 

não teria como reaver o montante do devedor.118 

 

Parece-nos, no entanto, que nos contratos a título oneroso, não sendo possível ao 

adquirente reaver a contraprestação, ele se tornará credor do alienante, podendo concorrer 

com os demais credores, sem nenhum privilégio.  

 

Cahali, nessa linha, também rechaça a posição de Pontes de Miranda, pois a 

pretensa falta de previsão legal “não seria bastante para descartar a possibilidade, pois para 

isto existem os princípios gerais que integram o direito”.119 “Bastará a aplicação analógica 

                                                 
117 Nesse sentido a lição de Lima: “Embora os bens alienados ou os valores transferidos continuem no 
patrimônio do terceiro adquirente, o ato revogado se torna ineficaz relativamente ao credor; passa a ser 
irrelevante e inoponível ao vencedor da revocatória, de modo que o adquirente fica imediatamente sujeito à 
execução, relativamente aos bens ou aos valores referidos. Este será o único efeito da revocatória quanto ao 
credor, não sendo o terceiro adquirente obrigado a restituir, de fato, tais bens ou valores, a restituição se 
opera mediante a eliminação dos efeitos do ato de alienação ou de transferência de direitos” (LIMA, A fraude 
no direito civil, p. 185). E complementa que “a sentença que julga procedente a revocatória não afeta a 
validade do ato fraudulento, mas confere ao credor o título para ulterior ação executiva afetando a coisa ou o 
valor desviado fraudulentamente” (Ibid., p. 186). 
118 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 487. 
119 CAHALI, Fraude contra credores, p. 402-403. 
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de evicção, a que se pode acrescentar, ainda, sem nenhuma contradição, o princípio que 

nega o enriquecimento sem causa”.120  

 

Com efeito, ainda que existam indícios de conluio do devedor com o terceiro 

adquirente, não se pode impedir que o último possa voltar-se contra o primeiro, para ser 

ressarcido de prejuízo gerado pelo reconhecimento da fraude. Não somente as regras da 

evicção, de forma analógica, poderão ser utilizadas, como, a depender do caso concreto, 

poderá ser ressarcido o terceiro por todos os prejuízos que tenha sofrido, com fundamento 

nos princípios da responsabilidade civil.  

 

Já nos contratos gratuitos, em que há mera liberalidade, nada haverá a ser 

ressarcido pelo beneficiário, já que “nenhum prejuízo terá efetivamente sofrido, tendo 

apenas deixado de lucrar”.121 

 

2.2 FRAUDE À EXECUÇÃO 

 

 A fraude à execução constitui uma especialização da fraude contra credores, 

marcada especialmente pelo momento em que a fraude é perpetrada e na forma pela qual 

ela será reconhecida judicialmente.122 Ela consiste na realização de um ato de disposição 

ou oneração de coisa ou direito depois de instaurado um processo cujo resultado poderá ser 

impossível sem lançar mão desse bem.123  

 

Nas palavras de Cahali, “ontológica e historicamente, a fraude à execução 

representa um aspecto da fraude contra credores”, mais especificamente uma 

“especialização da fraude contra credores”.124 E continua: “Assim, e na lição de Lafayette, 

a fraude de execução ‘não é senão a própria ação pauliana exercida diretamente, por via de 

penhora, independentemente do processo ordinário’; lembrando Clóvis este ‘outro aspecto 

                                                 
120 Ibid., p. 403. 
121 CAHALI, Fraude contra credores, p. 404. 
122 Dinamarco, falando sobre as fraudes do devedor, ensina que “essa expressão, não empregada pela lei, 
serve para designar uma categoria ampla de condutas desse teor, na qual se incluem a fraude de execução, a 
fraude contra credores e a disposição de bem já constrito judicialmente (penhorado, apreendido, depositado)” 
(DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 371). Sobre a fraude à execução, ver, 
também: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Fraude contra credores e fraude de execução. Revista Síntese de 
Direito Civil e Processual Civil, v. 2, n. 11, mai./jun. 2001; THEODORO JÚNIOR, Humberto. A fraude de 
execução e o regime de sua declaração em juízo. Revista Jurídica, n. 279, ano 48, p. 5-21, jan. 2001.  
123 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 440. 
124 CAHALI, Fraude contra credores, p. 61. 
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da fraude na alienação aparece no processo’, e se afirmando, na jurisprudência, que a 

‘fraude à execução, para os efeitos visados na lei adjetiva, nada mais representa do que 

uma indireta aplicação da ação pauliana’, pois, conforme escreve Liebman ‘a fraude de 

execução é um dos casos de fraude contra credores, com aspectos mais graves’ [...]”.125 

 

Em relação às suas origens, já no direito romano se verificava, no processo 

executivo, uma interdictum fraudatorum, visando à pronta recuperação da coisa alienada 

pelo devedor executado, e como modalidade de interditum restitutorii, ao lado da actio 

pauliana, que tendia à rescisão do ato, a fim de possibilitar o retorno do patrimônio ao 

devedor.126  

 

No direito comparado, de modo geral, os estatutos processuais não inserem regras 

especiais para a composição da figura da fraude à execução como instituto autônomo e 

definido, como o fez o artigo 593 do Código de Processo Civil nacional.127 “No direito 

estrangeiro, aquilo que entre nós configura fraude à execução, com disciplina no Código de 

Processo Civil, representa modalidade especiosa de fraude contra credores”.128  

 

Com efeito, no Brasil, houve disposição expressa sobre a fraude à execução pelo 

diploma processual. O artigo 593 relaciona as hipóteses nas quais se caracteriza 

fraudulenta a alienação ou oneração de bens: (i) quando sobre eles pender ação fundada em 

direito real; (ii) quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor 

demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e (iii) nos demais casos expressos em lei.129 

                                                 
125 Ibid., p. 62. Também Lima aponta que “a fraude contra credores na execução é simples modalidade da 
fraude pauliana, presumindo-se, de modo irrefragável, a fraude do devedor decorrente de seu próprio ato; a 
intenção fraudulenta está in re ipsa”. Sustenta ainda que, na fraude à execução, em substância, o credor 
exerce um direito cuja finalidade é afastar os efeitos da alienação fraudulenta, tal com se verifica na ação 
pauliana (LIMA, A fraude no direito civil, p. 272). 
126 CAHALI, Fraude contra credores, p. 62-63 e DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. 
IV, p. 441. 
127 “Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: I – quando sobre eles 
pender ação fundada em direito real; II – quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor 
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; III – nos demais casos expressos em lei”. 
128 CAHALI, Fraude contra credores, p. 65. Salamacha aponta que cada país supre a ausência utilizando-se 
de outros meios para solucionar a fraude: SALAMACHA, José Eli. Fraude à execução: direitos do credor e 
do adquirente de boa-fé. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 130-136. 
129 Oliveira Neto ensina que as outras hipóteses de fraude à execução, mencionadas no inciso III do artigo 
593 (demais casos previstos em lei) são aquelas dos artigos 615-A e 659, §4º, ambos do Código de Processo 
Civil, não podendo existir ampliação além delas. (OLIVEIRA NETO, Olavo de. O terceiro adquirente de 
bem penhorado ou alienado em fraude de execução – meios processuais adequados para efetivação de seus 
direitos. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: 
estudos em homenagem ao Professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
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Os mesmos requisitos da fraude contra credores também são exigidos (ciência da 

fraude pelo adquirente – consilium fraudis – e prejuízo – eventus damni), todavia, não há 

na fraude à execução a discussão sobre a existência da má-fé por parte do devedor, 

presumindo-se fraudulenta a alienação, sempre que presentes os elementos objetivos.130 

Dispensa-se, pois, a demonstração do elemento subjetivo da fraude.131 

 

A fraude contra credores e a fraude à execução diferenciam-se e aproximam-se sob 

diversos aspectos.132 Há semelhanças entre os institutos: (i) ambas são medidas 

conservatórias do patrimônio do devedor, que deverá responder pelas dívidas e obrigações; 

o fundamento de ambas é a lesão causada ao credor do alienante; (ii) os requisitos são os 

mesmos: (a) fraude na alienação por parte do devedor; (b) eventualidade do consilium 

fraudis pela ciência da fraude por parte do adquirente; e (c) o prejuízo do credor, por ter o 

devedor se reduzido à insolvência133; e (iii) “tanto na fraude contra credores como na 

fraude à execução reclama-se a existência de prejuízo para o credor, decorrente da 

subtração do bem alienado à garantia da dívida, sendo a insolvência pressuposto comum às 

duas formas de fraude”.134 

 

Por outro lado, há também distinções.135 Em relação à natureza, a fraude à 

execução é instituto do direito processual e a fraude contra credores é instituto do direito 

civil (material). A primeira, tendo em vista o interesse público lesado, poderá ser 

conhecida até mesmo de ofício, pois, nas palavras de Dinamarco, a ratio da ineficácia na 

fraude à execução “não é somente o prejuízo causado ao credor, mediante a diminuição 

patrimonial: é isso e mais o atentado que esse comportamento representa para a própria 
                                                                                                                                                    
400). Para interpretação completa desse dispositivo ver: NERY JÚNIOR; NERY, Código de processo civil 
comentado, p. 848-854 e SALAMACHA, Fraude à execução, passim. 
130 “[...] a diferença reside apenas na forma processual, porquanto, tratando-se da fraude de credores, 
necessário se torna o debate para verificação da existência do crédito, ao passo que na fraude de execução o 
direito do credor já está devidamente apurado e a alienação, nos causos de fraude à execução previstos por 
lei, presume-se fraudulenta” (LIMA, A fraude no direito civil, p. 273). 
131 Oliveira Neto aponta que “por se tratar de situação mais grave do que a alienação do bem em fraude 
contra credores, enquanto na fraude de execução se atingem os credores e a dignidade da atividade 
jurisdicional, houve por bem a lei dispensar a necessidade de aferir o elemento subjetivo, bastando a 
ocorrência dos elementos objetivos para a caracterização da ocorrência da fraude de execução” (OLIVEIRA 
NETO, O terceiro adquirente de bem penhorado ou alienado em fraude de execução – meios processuais 
adequados para efetivação de seus direitos, p. 400). 
132 Esse estudo das diferenças e semelhanças é feito com muita propriedade por Cahali: CAHALI, Fraude 
contra credores, p. 61-80. 
133 No mesmo sentido a posição de Lima: LIMA, A fraude no direito civil, p. 278-279. 
134 SALAMACHA, Fraude à execução, p. 138; CAHALI, Fraude contra credores, p. 69. 
135 Diferenças apontadas por Cahali: CAHALI, Fraude contra credores, p. 71-78. 
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dignidade da Justiça (art. 600, inc. I), perpetrado pela parte que, por essa forma, intenta 

subtrair o bem à responsabilidade executiva”.136  

 

No tocante ao momento da prática do ato fraudulento, na fraude à execução 

procura-se coibir com maior rigor a atuação fraudulenta, pois praticado quando pendente o 

processo “capaz de reduzir o devedor à insolvência”. 

 

Todavia, é importante notar que a determinação do artigo 593, inciso II, de que é 

fraudulento o negócio praticado “quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra 

o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”, não faz referência ao processo de 

execução ou cumprimento de sentença. A demanda ali mencionada pode ser um processo 

ainda em fase de conhecimento, durante o qual seja feita uma alienação por parte do 

devedor (réu) com o intuito de impedir ou dificultar o exercício eficiente da jurisdição.137  

 

Discute-se, no entanto, se seria necessária a citação válida nessa “demanda capaz de 

reduzir o devedor a insolvência” ou se bastaria a propositura para que se caracterize a 

fraude à execução. Prevalece, na linha do entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que “a fraude de execução prevista no art. 593, II, do Código de 

Processo Civil exige que, ao tempo da alienação ou oneração, esteja em curso ação com 

citação válida”.138 

 

Em relação ao elemento subjetivo do ato impugnado (consilium fraudis), a malícia 

e a má-fé estarão presentes assim como na fraude contra credores; a diferença é que na 

fraude à execução, considerando o elemento subjetivo do consilium como estando in re 

ipsa, simplesmente dispensa-se-lhe a prova, na medida em que presumido, por presunção 

juris et de iure. Basta a demonstração de que, de algum modo, o terceiro adquirente 

                                                 
136 DINAMARCO, Fraude contra credores alegada nos embargos de terceiro, p. 575. 
137 Defendendo esse entendimento: DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 442; 
ASSIS, Manual da execução, p. 242; NERY JÚNIOR; NERY, Código de processo civil comentado, p. 850. 
138 STJ, AgRg nos EDcl no REsp 928447, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.11.2010. Na mesma linha, 
dentre outros: Resp 860044, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.06.2011. Na doutrina há igualmente 
divergência; exigindo a citação válida: ASSIS, Manual da execução, p. 274-275; SALAMACHA, Fraude à 
execução, p. 145; NERY JÚNIOR; NERY, Código de processo civil comentado, p. 850; MARINONI, Luiz 
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 609. Em sentido contrário: CAHALI, Fraude contra credores, p. 430-431. Adota 
posição intermediária Dinamarco, no sentido de que se exige a citação, salvo se de algum modo o demandado 
já tivesse conhecimento do processo (fato a ser apreciado caso a caso) (DINAMARCO, Instituições de 
direito processual civil, v. IV, p. 443). 
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poderia ter conhecimento do processo ou que não tenha tomado as cautelas devidas e 

esperadas do homem médio.139 

 

Como bem coloca Dinamarco, “falar do conhecimento da litispendência pelo 

adquirente ou por aquele que recebe o bem em garantia real, como requisito para a 

configuração da fraude à execução, não significa incluir o consilium fraudis como 

pressuposto desta. Tem-se esse conluio malicioso para a fraude contra credores, quando o 

beneficiário do ato quer também, ou se presume que queira, em conjunto com o devedor-

alienante, produzir especificamente o estado patrimonial de insolvência deste (ou agravá-

lo). Também para a fraude de execução a insolvência se exige, mas não se exige que o 

adquirente tenha a vontade ou mesmo a consciência de estar concorrendo para gerá-la ou 

para agravá-la [...]; exige-se somente que tenha ou deva ter conhecimento do processo”.140 

 

Quanto à forma de impugnação do ato praticado em fraude à execução, prevalece 

na doutrina141 e na jurisprudência142 o entendimento de que ela poderá ser conhecida de 

ofício pelo magistrado ou mediante requerimento do credor, no curso do processo de 

execução, sem prejuízo de ser reconhecida em embargos de terceiro eventualmente 

ajuizado pelo terceiro. 

 

Há corrente doutrinária, correta a nosso ver, defensora da necessidade de que, antes 

da declaração judicial de ineficácia do ato fraudulento, seja dada oportunidade de 

manifestação ao devedor e terceiro adquirente nos autos do processo de execução, em 

                                                 
139 Nesse sentido: “[...] É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude 
contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium 
fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96. DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 472-473. BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1996, p. 604)” (STJ, Resp 1141990, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.11.2010).  
140 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 445. 
141 “Caracterizada a fraude de execução, deve o juiz, ex officio ou a requerimento da parte, reconhecê-la e, 
dando-lhe o regime da ineficácia (CPC 592 V), determinar que se faça a penhora sobre o bem de posse ou 
propriedade do terceiro. A parte pode requerer essa providência mediante petição simples. Caso o terceiro 
ajuíze ação de embargos de terceiro (CPC 1046), na contestação dos embargos pode ser alegada a fraude de 
execução que, reconhecida, acarretará a improcedência dos embargos, com a manutenção da penhora sobre o 
bem de terceiro, já que a aquisição é válida, porém ineficaz relativamente à execução” (NERY JÚNIOR; 
NERY, Código de processo civil comentado, p. 850). Em sentido contrário, Assis entende não caber ao juiz 
pronunciar a fraude à execução de ofício, pois “não cabe ao órgão judiciário interferir na esfera jurídica do 
terceiro, sem pedido expresso do exequente [...]” (ASSIS, Manual da execução, p. 288). 
142 Nessa linha, dentre inúmeros outros: TJSP, 0286265-75.2010.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 
10.09.2010. 
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respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, apesar da omissão do texto 

legal nesse sentido.143  

 

A decisão que reconhece a fraude à execução produzirá a ineficácia do negócio 

jurídico fraudulento, ou seja, esse negócio continuará existindo e válido entre os 

contratantes (devedor e terceiro), mas será ineficaz em relação ao credor, que poderá 

ignorá-lo para o fim de satisfação de seu crédito.144 “Admitida a fraude, o ato jurídico, lato 

sensu, efetuado pelo executado se ostentará inoperante para a execução, tal como um véu, 

e os meios executórios atuarão sobre o bem ilicitamente subtraído à garantia 

patrimonial”.145 

  

Por fim, é importante mencionar a recente Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 

(n. 375, de 30.03.2.009), segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende 

do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.146  

 

Exige-se, por meio dessa Súmula, a presença do consilium fraudis, ao menos por 

parte do terceiro adquirente, e contempla-se ainda um rigor extremo, ao estabelecer, 

contrario sensu, que o “registro da penhora do bem alienado” configuraria uma “prova da 

má-fé” do terceiro adquirente. Caso não exista esse registro, então caberá ao credor provar 

a má-fé do terceiro adquirente. Ou seja, de acordo com a posição manifestada nessa 

                                                 
143 Nesse sentido: ASSIS, Manual da execução, p. 288-289; SALAMANCHA, Fraude à execução, p. 197-
199; SOUZA, Gelson Amaro de. Fraude à execução e o direito de defesa do adquirente. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2002, p. 201-240; SOUZA, Gelson Amaro de. Fraude de execução e devido processo legal. 
1999. Disponível em: <http://www.magisteronline.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2011; THEODORO 
JÚNIOR, A fraude de execução e o regime de sua declaração em juízo, p. 19. Em sentido contrário: 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 288. 
Entendendo pela ausência de violação ao princípio do devido processo legal e possibilidade de 
reconhecimento da fraude à execução de ofício: OLIVEIRA NETO, O terceiro adquirente de bem penhorado 
ou alienado em fraude de execução – meios processuais adequados para efetivação de seus direitos, p. 402. 
144 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, 1570, p. 440. Como ensina Assis, “o ato 
fraudulento existe e vale entre os figurantes do negócio jurídico, mas é ‘como se’ não existisse perante o 
credor, que poderá ignorá-lo, penhorando, desde logo, o bem fictamente ‘presente’ no patrimônio do 
obrigado. Por isso, o juiz declarará a fraude, incidentalmente, nos próprios autos da execução” (ASSIS, 
Manual da execução, p. 273). 
145 ASSIS, Manual da Execução, p. 290. 
146 Sobre o assunto, ver: FERRARI NETO, Luiz Antonio. Fraude contra credores vs. fraude à execução e a 
polêmica trazida pela Súmula 375 do STJ. Revista de Processo, v. 195, ano 36, p. 209-246, mai. 2011; 
MAIDAME, Márcio Manoel. Fraude à execução, adquirente de boa-fé, art. 615-A do CPC e súmula 375 do 
STJ. Revista Dialética de Direito Processual, 94, p. 75-88, jan. 2011; FERRIANI, Adriano. A fraude de 
execução e a prova da má-fé. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Civilizalhas>. Acesso em: 23 
nov. 2011. 
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Súmula, ainda que se cuide de fraude à execução, presume-se a boa-fé do terceiro 

adquirente.147 

 

Com a devida vênia, parece-nos que ela contém diversas impropriedades.  

 

Inicialmente, ela é contrária ao artigo 593 do Código de Processo Civil, no qual não 

há absolutamente nenhuma exigência relacionada ao registro da penhora realizada no 

processo executivo. Até porque, como mencionado, sequer exige a lei que se cuide de 

processo de execução ou cumprimento de sentença para a aplicação do instituto. 

 

A Súmula alargou o conceito de fraude à execução estabelecido pelo código 

processual: há, no último, apenas a previsão de que se consideram em fraude de execução a 

alienação ou oneração de bens “quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra 

o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”. Nada se fala sobre a prova da má-fé 

do terceiro adquirente, tanto assim que sempre prevaleceu o entendimento no sentido de 

que se dispensaria o consilium fraudis nesses casos, bastando a presença de elementos que 

demonstrem a possibilidade de conhecimento do processo por parte do terceiro adquirente. 

 

Há, segundo pensamos, uma incongruência e excessiva proteção ao terceiro de boa-

fé.148 A posição adotada pela C. Corte, assim, foi no sentido de estabelecer-se um rigor na 

fraude à execução que é dispensado até mesmo na fraude contra credores, olvidando-se que 

na fraude à execução existe uma conduta muito mais grave por parte do devedor, que 

justifica uma disciplina mais severa. 

 

Por fim, no que se refere à exigência do registro da penhora, para além da 

impropriedade de parecer limitar o instituto da fraude à execução para as ações executivas 

(execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença), parece-nos que se ignorou a 

realidade brasileira – seja sob a ótica da forma como os negócios são realizados no Brasil, 

                                                 
147 Aplicando a Súmula no STJ: Ag.Rg. no Resp 963297, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 
03.11.2010; AgRg. No Ag 922898, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.08.2010; Resp 726323, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, DJe 17.08.2009. 
148 Talvez seja porque, como apontado por Ferrari Neto, “ao se analisar os precedentes [da Súmula] na 
íntegra é possível constatar que eles versavam, em sua grande maioria, sobre alienações sucessivas, o que não 
ficou claro na edição da súmula [...]” (FERRARI NETO, Fraude contra credores vs. fraude à execução e a 
polêmica trazida pela Súmula 375 do STJ, p. 237). 
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seja sob a ótica do Poder Judiciário nacional e sua excessiva morosidade e falta de mínima 

estrutura. 

 

Com efeito, é sabido que no Brasil, historicamente, o campo da fraude é muito 

vasto, existindo, em todos os estados e sob todos os ângulos, altos níveis de inadimplência, 

acompanhados de medidas para evitar as consequências dessa inadimplência – seja nas 

classes mais abastadas, seja nas classes de baixa renda, que, nos últimos anos, tiveram 

amplo acesso ao crédito bancário.  

 

Somado a isso, a realidade do Poder Judiciário, no dia a dia forense, impede que se 

possa condicionar a demonstração da má-fé ao registro da penhora na respectiva matrícula. 

É que até que se atinja esse momento processual – da expedição da certidão de inteiro teor 

da penhora (artigo 659 do Código de Processo Civil149), muito tempo terá transcorrido 

desde o ajuizamento da demanda. 

 

De acordo com o iter processual da execução por quantia certa contra devedor 

solvente (artigos 646 e seguintes, CPC), para se chegar nesse ponto, muitas medidas já 

foram tomadas pelo credor: providências para a citação, providências visando à localização 

de bens, tais como expedição e distribuição de ofícios. Uma vez localizado o bem, deverá o 

exequente diligenciar para a expedição do mandado de penhora, por termos nos autos, e, 

posteriormente, expedição de certidão de inteiro teor do ato, normalmente mediante novo 

requerimento ao juízo.150  

 

Em razão da morosidade que grande parte dos foros apresenta – especialmente no 

Estado de São Paulo –, todo esse trâmite processual pode levar vários anos. Não se pode 

                                                 
149 “Art. 659. [...] § 4o A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo 
ao exequente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 652, § 4o), providenciar, para presunção 
absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a 
apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial”. 
150 Usualmente, não há a imediata expedição da certidão de inteiro teor da penhora conjuntamente com a 
expedição do termo de penhora nos autos. Caberá ao exequente peticionar neste sentido e, se houver 
urgência, solicitar à serventia, pessoalmente, por meio de seu advogado, para que tal certidão seja expedida 
com mínima celeridade. Tudo isso sem mencionar o custo envolvido no registro da penhora, que deve ser 
suportado pelo exequente (artigo 239 da Lei de Registros Públicos). Sobre o assunto, ver também os artigos 
de Luciano Lopes Passarelli, nos quais é feita uma análise sobre a jurisprudência envolvendo penhora e a 
respectiva averbação no registro de imóveis: PASSARELLI, Luciano Lopes. Penhora: questões sobre sua 
averbação no registro de imóveis (Parte I). Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, n. 34, 
jan./fev. 2010 e PASSARELLI, Luciano Lopes. Penhora: questões sobre sua averbação no registro de 
imóveis (Parte II). Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, n. 35, mar./abr. 2010.  
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afirmar, no entanto, que durante todo esse período o terceiro adquirente não teve condições 

de saber do conhecimento do processo ou mesmo, por meio de outras medidas de cautela, 

tomar conhecimento dos riscos envolvidos na alienação. 

 

É verdade que a previsão do artigo 615-A do Código de Processo Civil, incluído 

pela Lei 11.382/06 – que permite ao exequente “no ato da distribuição, obter certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, 

para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros 

bens sujeitos à penhora ou arresto” – poderá reduzir os inconvenientes acima expostos, já 

que, por disposição expressa do §3º, a partir da averbação presume-se a fraude à 

execução.151 

 

Todavia, ela não afasta completamente as demais críticas aqui expostas, 

especialmente o fato de não existir na legislação as exigências impostas pela Súmula – nem 

mesmo no campo da fraude contra credores por meio da ação pauliana – além das 

dificuldades econômicas e de cunho pragmático dessa medida, já que caberá ao exequente 

diligenciar por conta própria em cartórios de registro de imóveis e veículos, tarefa muitas 

vezes burocrática e de elevado custo. 

 

Ademais, como apontam Marinoni e Mitidiero, a averbação no registro competente 

“constitui faculdade do demandante”, de modo que “é possível a caracterização da fraude à 

execução sem que tenha o demandante averbado a propositura da demanda em qualquer 

registro de bens”.152 

 

 Diante do exposto acima, para que não se tenha maiores prejuízos, parece-nos que o 

entendimento que deve prevalecer sobre essa Súmula é aquele proposto por Dinamarco: “É 

razoável, porém entender que, ao falar em má-fé, aquela Súmula está aludindo 

simplesmente ao conhecimento, pelo adquirente, da pendência processual – quer seja ela 

                                                 
151 Sobre essa inovação, ver, dentre outros: RODRIGUES NETTO, Nelson. A fraude à execução e o novo art. 
615-A do CPC. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio. Execução civil e cumprimento da 
sentença. São Paulo: Método, 2007. 2.v. p. 449-458; BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. A averbação e a 
fraude de execução na reforma do CPC: artigo 615-A. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, 
n. 20, set./out. 2007. 
152 MARINONI; MITIDIERO, Código de processo civil, p. 621. 
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cognitiva ou executiva; e que o registro de penhora serve somente como dispensa dessa 

prova”.153 

 

Realmente, o registro da penhora, assim como a averbação do artigo 615-A do 

CPC, deve ser entendido como a existência de uma presunção da fraude, dispensando-se 

qualquer prova do credor nesse sentido, como inclusive já há previsão expressa do artigo 

240 da Lei de Registros Públicos.154 No entanto, uma vez ausente o registro, cabe apenas 

ao credor provar que o terceiro adquirente tinha condições de ter conhecimento da 

existência da ação ou mesmo da condição de insolvência do devedor-alienante, mediante a 

aferição de elementos como prévia pesquisa nos distribuidores de ações civis, trabalhistas 

etc., dentre outras medidas de cautela que devem ser tomadas pelo homem médio.155  

 

A prova da má-fé do terceiro adquirente, exigida do credor, não pode ser rigorosa, 

sob pena de esvaziar-se o instituto da fraude à execução, exigindo-se a presença do 

consilium fraudis ou mesmo do animus nocendi. Caberá, na verdade, ao terceiro adquirente 

                                                 
153 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, p. 446. O mestre também critica a Súmula, por 
“induzir a ideias diferentes dessas que emanam claramente da lei e são tradicionais ao direito brasileiro [...]” 
(Ibid., p. 446). Há alguns precedentes da Súmula n. 375 nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. 
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE 
O ADQUIRENTE TINHA CIÊNCIA DA DEMANDA EM CURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO 
CARACTERIZADA. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. I – Sem o 

registro da penhora, o reconhecimento de fraude à execução depende de prova do conhecimento por parte 

do adquirente do imóvel, de ação pendente contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. Precedentes 
desta Corte. II – Não há falar em presunção de insolvência do devedor em favor do credor quando não 
efetivado o ato de constrição sobre o bem alienado, na medida em que 'a dispensabilidade da prova da 
insolvência do devedor decorre exatamente da alienação ou oneração de bens que já se encontram sob 
constrição judicial.' (REsp 867.502/SP, Relatora. Ministra. Nancy Andrighi, DJ 20.08.2007). Recurso não 
conhecido." (STJ, REsp n. 921.160, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 10.03.2008) (grifou-se).  
154 “Art. 240 – O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior”. 
155 Na mesma linha Bonício: “A melhor interpretação que se pode dar a essa regra é a de que, conquanto não 
constitua requisito indispensável para a configuração de fraude de execução, a exigência de averbação deve 
ser observada, a fim de evitar a alegação de boa-fé por parte do adquirente dos bens, de maneira análoga ao 
que acontece na hipótese prevista no art. 659, §4º, do CPC, segundo a qual a exigência de registro da penhora 
de bens imóveis torna absoluta a presunção de que os eventuais adquirentes de bens, pertencentes a um 
determinado devedor, tinham conhecimento da existência de uma ação em curso, em que o patrimônio desse 
devedor pode responder por uma dívida” (BONÍCIO, A averbação e a fraude de execução na reforma do 
CPC: artigo 615-A, p. 2). Nesse sentido o entendimento da Min. Nancy Andrigui, em acórdão publicado em 
2008, portanto, antes da edição da Súmula n. 375: “[...] Isso porque, diante da publicidade do processo, o 
adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais, que 
lhe permitam verificar a existência de processos, envolvendo o comprador, nos quais possa haver constrição 
judicial (ainda que potencial) sobre o imóvel negociado. Aliás, a apresentação das referidas certidões, no ato 
da lavratura de escrituras públicas relativas a imóveis, é obrigatória, ficando, ainda, arquivadas junto ao 
respectivo Cartório, no original ou em cópias autenticadas (cfr. §§ 2.º e 3.º, do art. 1.º, da Lei n. 7.433/1985)” 
(Resp 655.000, DJ 27.02.2008). 
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demonstrar que tomou as medidas de cautela exigidas pela legislação e sabidamente 

indispensáveis na celebração de qualquer negócio jurídico.156  

 

                                                 
156 O projeto do novo Código de Processo Civil (PL 8046/10 atualmente na Câmara do Deputados) pareceu 
encampar esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, na redação do artigo 749: “Considera-se 
fraude à execução a alienação ou a oneração de bens: I – quando sobre eles pender ação fundada em direito 
real ou obrigação reipersecutória, desde que haja registro público; II – quando sobre eles existir a averbação 
da existência da ação, na forma do art. 785; III – quando sobre eles existir registro de hipoteca judiciária ou 
de ato de constrição judicial originário da ação onde foi arguida; IV – quando, ao tempo da alienação ou 
oneração, corria contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V – nos demais casos expressos em 
lei”. No entanto, há previsão pertinente, no § 1º, de que “não havendo registro, o terceiro adquirente tem o 
ônus da prova de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões 
pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”. No Projeto substitutivo 
apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual a redação é a mesma, com a inserção apenas no 
§2º sobre a desconsideração da personalidade jurídica: “Nos casos de desconsideração da personalidade (art. 
313-A), a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende 
desconsiderar”. 
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CAPÍTULO III – FRAUDE CONTRA CREDORES NA FALÊNCIA: 

INEFICÁCIA SUBJETIVA (AÇÃO REVOCATÓRIA) E INEFICÁCIA 

OBJETIVA DOS ATOS PRATICADOS ANTES DA FALÊNCIA 

 

3.1 AÇÃO REVOCATÓRIA E INEFICÁCIA OBJETIVA DE ATOS 

 

3.1.1 A fraude contra credores no processo falimentar 

 

 No âmbito do processo falimentar a fraude contra credores não é impugnada por 

meio da ação pauliana. Historicamente157, há, na legislação falimentar, disciplina 

específica para o tratamento dos atos fraudulentos praticados pelo devedor (sociedade 

empresária ou empresário individual), no período anterior ao decreto da quebra.158 

 

 O marco que separa a fraude contra credores no âmbito do processo falimentar é a 

decretação da falência da sociedade empresária ou empresário individual, por meio da 

sentença proferida no bojo do processo de falência. A partir desse momento, o 

reconhecimento da fraude aos credores, em relação aos atos praticados no período anterior 

à quebra, deverá ser feito nos termos da legislação falimentar. 

 

 Atualmente, no Brasil, o sistema de ineficácia dos atos praticados em fraude contra 

credores no processo falimentar encontra sua disciplina na Lei 11.101/05, a qual prevê a 

ação revocatória falimentar para aqueles atos que exigem a necessidade de prova da fraude 

e do prejuízo sofrido pelos credores, e a ineficácia objetiva de determinados atos, para os 

quais se dispensa o consilium fraudis.159  

 

O legislador brasileiro, na disciplina da falência, criou um instituto especial, com 

características próprias, que não tem relação direta com as regras de direito civil acerca da 
                                                 
157 Sobre o histórico da fraude contra credores no âmbito falimentar, ver, infra, item 3.1.2. 
158 “A ação de anulação (arts. 106 e 107; Código de Processo Civil, art. 1.024) e ação revocatória falencial 
(Decreto-lei n. 7.661, arts. 53 e 99) são os únicos meios para se obter, por fraude contra credores, a 
desconstituição do ato jurídico, ou défice ao suporte fático ao ato jurídico pela retirada da vox do devedor” 
(PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 470). 
159 A matéria encontra sua disciplina nos artigos 129 e seguintes, inseridos no capítulo V, “Da Falência”, IX 
seção, intitulada “ Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência”. Nas legislações 
precedentes também havia disciplina sobre a revogação dos atos fraudulentos praticados pelo devedor: ver, 
infra, item 3.1.2.  
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nulidade e anulação de atos.160 A disciplina da fraude contra credores no processo 

falimentar adota expressamente a teoria da ineficácia de atos e considera ainda as 

peculiaridades do empresário ou sociedade empresária sujeita ao regime falimentar.161 

 

Não obstante isso, a ação revocatória falimentar nacional, assim como a ineficácia 

objetiva dos atos praticados antes da falência, consiste em uma especialização da ação 

pauliana. Trata-se de uma espécie de ação pauliana, cujo objeto é, igualmente, o combate à 

fraude contra credores.162 

 

Consoante bem aponta Cahali, a “revocatória falimentar é uma pauliana que se vale 

de certas presunções no que diz respeito ao seu exercício; a declaração de falência não cria 

uma ação, mas consente na aplicação de certas presunções em razão dos pressupostos de 

uma ação que já existe (Ferrara); a revocatória falencial outra coisa não é senão a 

revocatória ordinária, alargada no seu exercício, na sua base e nos seus efeitos (Navarrini); 

do ponto de vista do fundamento, nenhuma diferença se pode reconhecer entre a 

revocatória ordinária e aquela falimentar (Auleta e Satta); as diferenças são de ordem 

processual e derivam do fato de que a revocatória falimentar se insere em um processo 

executivo que está em curso, e aquela se oferece adequada para a garanta da execução do 

crédito (Cosattini)”.163  

 

 A ideia central da ação revocatória falimentar – e da declaração de ineficácia de atos 

do artigo 129 da LRE – é de recomposição do patrimônio do devedor, para que retornem 

ao estado anterior à fraude, em benefício da massa falida. Tal afirmação pode ser extraída 

da própria dicção do artigo 135 da Lei 11.101/2005, segundo o qual “a sentença que julgar 

procedente o pedido determinará a restituição dos bens à massa falida em espécie, com 

todos os acessórios ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos”.164  

                                                 
160 VAMPRÉ, Spencer. Tratado elementar de direito comercial. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia., 1922. v. 
3, n. 58. 
161 Aponte-se, no entanto, que a ineficácia na hipótese do artigo 130 da LRE não encontra consenso na 
doutrina. Sobre o assunto, infra, item 3.3.2. 
162 Como bem coloca Leonel, “o que se ataca por meio da revocatória, quer seja esta de direito civil, quer seja 
a do instituto falencial, é a fraude, considerada, em linhas gerais, como a contravenção àquelas regras morais 
e jurídicas, a que alude Ripert” (LEONEL, Jayme. Da ação revocatória no direito da falência. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 8). 
163 CAHALI, Fraude contra credores, p. 548-549. A exemplo da fraude à execução, entende o autor que se 
cuida de uma especialização da ação pauliana. 
164 Nesse sentido ensina Theodoro Júnior, que “a raiz da denominação ação revocatória, assim como se tem 
identificado a pauliana, desde suas origens romanas, não se liga à ideia de anular (ou revogar), mas à de re-
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 Com efeito, a ação revocatória falimentar surgiu como uma evolução – 

especialização, na verdade – da fraude contra credores, mediante a criação de uma forma 

de reconhecimento da fraude no âmbito do direito comercial (falimentar), levando-se em 

consideração as suas especificidades, para que se atenda às necessidades empresariais.165 

 

 É que, nas palavras de Carvalho de Mendonça, “a admissão da ação pauliana não 

bastaria, porém, por si só, para tornar realidade a par conditio creditorum e para garantir o 

direito da massa sobre todo o patrimônio do devedor. A variedade infinita de formas com 

que se podem revestir os atos comerciais e a facilidade de meios que as transações 

mercantis proporcionam para o aparelhamento da fraude, aconselham a necessidade de 

normas mais amplas, e de efeitos mais prontos e seguros, do que as do direito civil”.  

 

 Desse modo, continua o mestre, “aproveitando os materiais da ação pauliana, por 

outra, modificando-a e disciplinando-a mais rigorosamente, o direito comercial construiu o 

instituto da revogação dos atos do devedor na falência. Para esse fim teve de, em pontos 

substanciais, modificar as normas do direito civil, pois a falência cria um estado de coisas 

que torna fácil a prova da fraude e coloca a massa não só em frente ao terceiro com quem o 

devedor tratou como em frente ao credor singular que por ventura iludira a soberana lei da 

igualdade”.166  

 

 Adquiriu ainda, no âmbito falimentar, caráter coletivo, na medida em que “reunidos 

todos os credores em massa, a ação individual se convolou em ação coletiva, sem a 

separação dos credores que o eram ao tempo dos atos prejudiciais à coletividade, de molde 

a se tornarem todos beneficiários indiscriminadamente dos resultados produzidos”.167 Há 

                                                                                                                                                    
vocare, que etimologicamente quer dizer ‘ação de chamar de volta’ ou de ‘fazer voltar chamando’ (re: para 
trás + vocare: chamar + ar; ação de). Ação revocatória, portanto, correspondia, segundo seu próprio nome, a 
um meio processual de chamar de volta o bem alienado em fraude de credores” (THEODORO JÚNIOR, 
Fraude contra credores: a natureza da sentença pauliana, p. 146). 
165 CAHALI, Fraude contra credores, p. 520-521. Também segundo Theodoro Júnior a ação revocatória 
falimentar, assim como a fraude à execução, são especializações da ação pauliana: “A revocatória é uma 
pauliana que pressupõe devedor já respondendo por falência decretada. Caracteriza-se pela maior facilidade 
de repressão aos atos do falido praticados em prejuízo da massa dos credores concorrentes. Não há diferença 
de substância na fraude, mas apenas no plano processual” (THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores: 
a natureza da sentença pauliana, p. 132).  
166 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro. 7. ed. São Paulo: Freitas 
Bastos, 1964. v. VII, p. 508. 
167 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1966. v. 14, p. 592. Na mesma 
linha: SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 921. 
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interesse de todos os credores (massa falida subjetiva) na declaração de ineficácia do ato 

fraudulento, e a decisão que assim declarar poderá beneficiar a todos eles e, dependendo do 

caso concreto, efetivamente aumentar as possibilidades de recebimento do crédito. 

 

Conquanto exista alguma divergência na doutrina em relação às origens históricas 

da ação revocatória falimentar, aponta-se que, no direito intermediário, os princípios 

romanos da ação revocatória (pauliana) assumiram outros contornos, para que o benefício 

da revocação do ato beneficiasse a coletividade de credores. Pensava-se também no 

chamado “período suspeito”, preparatório da falência, no qual os atos dos devedores eram 

reputados fraudulentos sem a necessidade de prova da fraude.168  

 

A ação revocatória, assim, na sua concepção do direito falimentar, pode ser 

identificada, com maior propriedade, nos estatutos comerciais das Comunas Italianas e, a 

partir delas, foi a revocabilidade dos atos praticados no período precedente à falência 

aprimorada pela legislação francesa.169 

 

Nessa linha a lição de Abrão, de que “com o surgimento do Direito Comercial nos 

estatutos das cidades medievais italianas, o ordenamento jurídico dotou os credores de um 

modo de atuação processual específico em relação ao devedor comerciante insolvente que, 

indevidamente, se desfez de seus bens desfalcando as garantias com que, normalmente, 

poderiam contar aqueles. Calcada nos princípios que originaram a ação pauliana, 

apresentou, porém, no correr do tempo, conotação própria [...]”.170  

                                                 
168 DE SEMO, Giorgio. Diritto fallimentare. terza edizone. Padova: CEDAM, 1960, p. 286. 
169 CAHALI, Fraude contra credores, p. 516-517. Sobre as origens da falência, aponta Valverde que a 
formação do instituto da falência, delineado como processo de execução coletiva contra o devedor foragido 
ou insolvente, se deve ao direito comunal italiano. E “durante o período medieval, esse processo de execução 
coletiva foi-se aperfeiçoando, adquirindo contornos definitivos, até figurar nos estatutos das cidades italianas, 
nos séculos XV e XVI, como um instituto do direito comum” (VALVERDE, Trajano de Miranda. 
Comentários à lei de falências. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1962. v. I, p. 7). Na mesma linha: FAZZIO 
JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 23; 
LACERDA, J. C. Sampaio de. Manual de direito falimentar. 13. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996, p. 
41-42. Também sobre o desenvolvimento histórico da falência: REQUIÃO, Rubens. Curso de direito 
falimentar. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 1, p. 1-22. 
170 ABRÃO, Nelson. Da ação revocatória. São Paulo: Universitária de Direito, 1980, p. 26. Também 
Tepedino: “Sem sombra de dúvida, a revocatória falimentar deita suas raízes na ação pauliana do direito 
romano, com quem guarda semelhanças até hoje, se bem que tenha alargado seu raio de alcance, e já aparece 
como meio de recompor o patrimônio dissipado pelo devedor insolvente nas cidades italianas do medievo. 
De lá para cá, a revocatória passou a ser uma constante nas leis falimentares” (TEPEDINO, Ricardo. 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles; ABRÃO, Carlos 
Henrique (Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 456). 
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O combate aos atos praticados em fraude contra credores no período anterior à 

decretação da quebra foi desenvolvendo-se, especialmente pela prática jurisprudencial, e, 

nos dias atuais, firmou-se como instituto autônomo, por meio da qual se busca combater – 

e tornar ineficazes em relação aos credores – os atos fraudulentos praticados pelo devedor 

no período que antecede o decreto falimentar. 

 

3.1.2 A evolução da disciplina da matéria no Brasil 

 

 Uma vez contextualizada a ineficácia dos atos praticados antes da falência como uma 

modalidade da fraude contra credores, parece-nos importante o estudo da evolução do 

instituto no Brasil, mediante a análise das principais legislações que dele cuidaram.171 

 

 Do estudo da evolução da legislação nacional falimentar facilmente se constata a 

preocupação do legislador – desde o Código Comercial de 1.850 – em disciplinar 

especificamente a situação dos atos praticados pelo falido, antes da decretação da quebra, 

em especial dentro do termo legal, atribuindo-lhes disciplina diferenciada daquela prevista 

na legislação civil em relação à fraude contra credores. 

 

 No entanto, como aponta autorizada doutrina, assim como se dá no tratamento da 

fraude contra credores na esfera civil, desde as legislações anteriores sempre houve certa 

confusão nos conceitos de nulidade, anulabilidade, existência e eficácia.172  

 

 O Código Comercial de 1.850, complementado pelo Decreto 738/1.850, considerava 

nulos os contratos em que houvesse fraude, que dava lugar a interpretações contraditórias. 

O artigo 827 estabelecia serem nulas, apenas em benefício da massa: “1 – As doações por 

título gratuito feitas pelo falido depois do último balanço, sempre que dele constar que o 

seu ativo era naquela época inferior ao seu passivo; 2 – As hipotecas da garantia de dívidas 

contraídas anteriormente à data da escritura, nos 40 dias precedentes à época legal da 

quebra (art. 806). As quantias pagas pelo falido por dívidas não vencidas nos 40 dias 

anteriores à época legal da quebra, reentrarão na massa”. 

                                                 
171 Sobre o histórico do instituto da falência no Brasil ver, também: REQUIÃO, Curso de direito falimentar, 
v. 1, p. 13-22. 
172 VALVERDE, Comentários à lei de falências, v. 1, p. 352. 
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 Em complemento, o artigo 828 dispunha que “todos os atos do falido alienativos de 

bens de raiz, móveis ou semoventes, e todos os mais atos e obrigações, ainda mesmo que 

sejam de operações comerciais, podem ser anulados, qualquer que seja a época em que 

fossem contraídos, em quanto não prescreverem, provando-se que neles interveio fraude 

em dano de credores”. 

 

 O termo legal de falência tinha como limite o prazo de quarenta dias: “apresentada a 

declaração da quebra, o Tribunal do Comércio declarará sem demora a abertura da 

falência, isto é, fixará o termo legal da sua existência, a contar da data – da declaração do 

falido, ou da sua ausência, ou desde que se fecharam os seus armazéns, lojas ou escritórios, 

ou finalmente de outra época anterior em que tenha havido efetiva cessação de 

pagamentos: ficando porém entendido que a sentença que fixar a abertura da quebra não 

poderá retroagí-la a época que exceda além de quarenta dias da sua data atual”. 173 

 

 A mesma linha – classificando como nulos os contratos praticados em fraude antes 

da decretação da falência – seguiram o Decreto 917/1.890 e a Lei 859/1.902. Como ensina 

Lacerda, “pelo Código Comercial Brasileiro e bem assim o Decreto 917 e a Lei 859, o 

termo empregado para esses atos do devedor praticados antes da declaração judicial da 

falência era o de nulidade e que, por esse motivo, dava lugar a interpretações 

duvidosas”.174 

 

 Com efeito, o Decreto 917 e a Lei 859 adotavam o posicionamento das legislações 

francesa, italiana e espanhola então vigentes, fiéis à tradição da teoria da ação pauliana, 

classificando como nulidade a isenção de efeitos de certos atos do credor praticados antes 

da declaração judicial de falência, invocados em benefício da massa falida.175 

 

                                                 
173 À época, em razão do estabelecimento desse prazo de termo legal de falência, como ensina Waldemar 
Ferreira, criou-se a generalização do preconceito da nulidade de atos e contratos do falido, praticados nos 
quarenta dias anteriores à quebra: “Converteu-se a generalização em mito. Os atos nesse tempo praticados 
ficavam de quarentena, como os de zona epidêmica” (FERREIRA, Tratado de direito comercial, p. 575). 
174 LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 145. 
175 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. 3. ed. São Paulo: 
Freitas Bastos, 1939. v. VII, p. 507.  
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 Na Lei 859/1.902 – assim como no Decreto 917/1.890176 – já era adotada a dicotomia 

entre a ineficácia (então denominada de nulidade): (i) objetiva, dos atos enumerados na 

legislação, para os quais era dispensado o consilium fraudis (artigo 35)177; e (ii) subjetiva, 

dos atos ou contratos que poderiam ser anulados mediante a prova de que “houve propósito 

de prejudicar credores” (artigo 37).178 O termo legal de falência era fixado pelo juiz na 

sentença, não podendo retroagi-lo a mais de 40 dias da data do primeiro protesto por falta 

de pagamento, da declaração do devedor ou do requerimento para justificação (artigo 9º, 

alínea b). 

 

 Sobre os efeitos da declaração de nulidade, sob a égide do Decreto 917, ensinava 

Carvalho de Mendonça que “a revogação desse acto tende a isentar a massa dos effeitos 

que delle decorrem. É intuitivo, pois, que, relativamente à massa, deve tudo voltar à 

situação em que se acabava antes do acto invalidado, ao estado quò ante”. E, assim, “se o 

terceiro recebeu do devedor, em virtude do acto invalidado, bens ou dinheiro, deve 

restituil-os à massa, e, assumindo a sua posição anterior, concorrer a esta como credor 

chirographario, reivindicante ou privilegiado, conforme a natureza do crédito; se foi 

                                                 
176 Artigos 29 e 31 do Decreto 917. O termo legal de falência era previsto no artigo 6º, inciso III, e seria 
determinado pelo juiz na sentença, “[...] não podendo, porém, retrotrahil-a á epoca que exceda de quarenta 
dias da data do primeiro protesto por falta de pagamento, da declaração do devedor ou do requerimento para 
a justificação”. Sobre o Decreto 917, ver, também: CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Das 
fallencias e dos meios preventivos de sua declaracao: decr n. 917, de 24 de outubro de 1890. São Paulo: Typ 
Brazil, 1899. 
177 “Art. 35. Consideram-se nullos de pleno direito, mas sómente a beneficio da massa, tenha ou não o 
contractante conhecimento do estado do devedor, seja ou não intenção deste defraudar os credores: a) todos 
os actos e alienações a titulo gratuito, salvo obediencia á lei, ou si referir-se a objectos de valor até 360$, 
desde dous annos antes do termo legal da fallencia, façam ou não parte de contractos onerosos; b) os 
pagamentos de dividas não vencidas, feitos dentro do termo legal da fallencia, quer em dinheiro, quer por 
meio de cessão, transferencia, endosso, venda, compensação (menos a que se opera por effeito do contracto 
de conta corrente, ou outro qualquer meio de solução de obrigações); c) as hypothecas em garantias de 
dividas contrahidas anteriormente ao termo legal da fallencia ou outra qualquer garantia real, inclusive a 
retenção, si forem celebradas dentro do termo legal da fallencia; d) a renuncia á successão, legado ou 
usufructo, feita até dous annos antes do termo legal da fallencia, salvo si a esse tempo o devedor não exercia 
o commercio; e) a restituição antecipada de dote ou a sua entrega antes do prazo estipulado no contracto ante-
nupcial; f) as inscripções de hypothecas, e as transcripções de instituições de onus reaes e penhor agricola e 
as de transmissões inter-vivos por título oneroso ou gratuito de immoveis susceptiveis de hypotheca, feitas 
após a decretação do sequestro ou a declaração da fallencia; g) os actos caracteristicos de fallencia 
enumerados nas lettras b), d), e) e h) do § 1º do art. 1º. § 1º A falta de transcripção ou inscripção dá acção 
pessoal ao comprador para haver o preço até onde chegar o producto do immovel, o ao credor para ser 
admittido á massa como chirographario. § 2º A nullidade será decretada, embora para a celebração do acto 
tenha precedido sentença executoria, ou ella seja consequencia da medida assecuratoria para garantia da 
divida ou seu pagamento. § 3º Annullado o acto, fica de pleno direito rescindida a sentença que a motivou e a 
consequente execução”.  
178 “Art. 37. Podem ser annullados os actos ou contractos, em que se der omissão de formalidade, que, 
segundo a lei, for necessaria para adquirir, conservar ou fazer valer direito, ou cujo cumprimento deveria ter 
logar por ordem judicial em prazo determinado, provando-se em qualquer dos casos que houve proposito de 
prejudicar os credores”. 
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invalidada uma remissão de débito, a obrigação extincta revive com todas as suas 

modalidades, isto é, com a condição, se a obrigação era condicional, com o prazo se era 

contractada in diem; se se tracta de uma hypotheca ou qualquer outra garantia real, 

desapparece o direito de preferencia por ella estabelecido; se da constituição de um direito 

em vantagem de terceiro, relativamente á massa ficará extincto este direito”.179 

 

 O artigo 34 da Lei 859/1.902 (e artigo 28 do Decreto 917) previa também a nulidade, 

de pleno direito, dos atos praticados pelo devedor após a quebra: “independentemente de 

acção de nullidade: a) os actos, operações e pagamentos feitos pelo devedor depois da 

decretação do sequestro ou da declaração da fallencia, publicada nos termos do art. 15, 

uma vez que tenham relação directa com a massa ou se refiram aos bens que devam ser 

arrecadados; b) os pagamentos feitos ao commerciante fallido, depois de publicada a 

sentença da declaração da fallencia”.180  

 

 Somente a partir da Lei 2.024, de 1.908, cujo projeto foi elaborado pelo comercialista 

J. X. Carvalho de Mendonça, que se passou a falar em atos “revogáveis”, expressão mais 

adequada e que mais se aproxima da ineficácia de atos pretendida pelo legislador.181 

 

 Com efeito, na Lei 2.024/1.908, cujos principais dispositivos foram mantidos pelo 

Decreto 5.746/1.929, a secção V, intitulada “Da revogação de actos praticados pelo 

devedor antes da fallencia”, disciplinava a ineficácia de atos praticados pelo devedor de 

forma completa, valendo-se das expressões “ineficaz” e “revogáveis”.182  

 

 Conquanto se cuide de uma lei promulgada há mais de 100 anos e, naturalmente, 

existam diferenças no tratamento do instituto, pode-se afirmar que a estrutura nela 

                                                 
179 CARVALHO DE MENDONÇA, Das fallencias e dos meios preventivos de sua declaração, p. 330-331, 
n. 361. 
180 Consoante se verá mais adiante, não há disposição expressa nesse sentido na Lei 11.101/05. A nulidade 
desses atos é extraída do próprio sistema (artigos 103 da LRE e 166, inciso VII, do Código Civil de 2002). 
181 “O certo é que a lei n. 2.024, de 1908, não só corrigiu a emaranhada terminologia do dec. n.º 917, como 
procurou, tanto quanto possível em matéria de falência, colocar a fraude e a ação revocatória no caminho 
traçado pelos princípios mestres do direito romano, ainda hoje dominantes. O conceito de nulidade e 
anulabilidade dos atos jurídicos foi substituído pelo de ineficácia, que não tem no próprio ato a sua causa, 
mas em um fato estranho, concernente aos efeitos, pelo que não toca no ato jurídico, que permanece válido” 
(VALVERDE, Comentários à lei de falências, v. 1, p. 353). Essa linha foi seguida pelas leis posteriores 
(Decreto 5.746/1.929, Decreto-Lei 7.661/1.945 e a vigente legislação). 
182 Sobre o assunto, ver, por todos: CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 
3. ed., p. 503-574. 
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estabelecida em muito se aproxima do tratamento dos institutos no Decreto-Lei 7.661/45 e 

na vigente Lei 11.101/05.183 

 

 Havia, no artigo 55, a previsão dos atos que não produziriam efeitos relativamente à 

massa falida, “tenha ou não o contractante conhecimento do estado econômico do devedor, 

seja ou não a intenção de fraudar credores”, ao lado da prescrição do artigo 56 de que 

“poderão ser revogados, tambem, relativamente à massa, todos e quaesquer actos, 

emquanto não prescriptos, praticados pelo devedor, na intenção de prejudicar credores, 

provando-se fraude de ambos os contrahentes”.184 

 

 Em relação ao termo legal de falência, dispunha o artigo 16, alínea c, que seria 

fixado pelo juiz na sentença que declarasse aberta a falência, se fosse possível, 

considerando-se a “data em que se tenha caracterizado este estado, não podendo 

retrotroagi-la por mais de 40 dias, contados daquelle em que foi interposto o primeiro 

protesto por falta de pagamento ou daquelle em que foi despachado o requerimento inicial 

da fallencia, nos casos do art. 2º”. 

 

 Finalmente, no Decreto-Lei 7.661/45, que vigeu por quase sessenta anos, foi mantida 

a estrutura de diferenciação entre: (i) os atos em que se presume a fraude, para os quais se 
                                                 
183 Conforme aponta Carvalho Mendonça, “[...] a fonte principal das disposições comprheendidas na secção 
V do Tit. II da Lei n. 2024, foi a lei austriaca de 16 de Março de 1884, que trata da impugnação dos atos 
relativos aos bens do devedor insolvente” (CARVALHO MENDONÇA, Tratado de direito comercial 
brasileiro, 3. ed., p. 513). 
184 “Art. 55. Não produzirão effeito relativamente á massa, tenha ou não o contractante conhecimento do 
estado economico do devedor, seja ou não intenção deste fraudar os credores: 1º Os pagamentos de dívidas 
não vencidas realizados pelo devedor, dentro do termo legal da fallencia, por qualquer meio de extinguir o 
direito do credito, inclusive o desconto dos proprios titulos. 2º Os pagamentos de dividas vencidas e 
exigiveis, realizados dentro do termo legal da fallencia por qualquer meio que não seja em dinheiro ou em 
titulo de commercio. 3º As hypothecas e outras garantias reaes inclusive a retenção, constituidas dentro do 
termo legal da fallencia, tratando-se de divida contrahida antes deste termo. Si os bens offerecidos em 
hypotheca constituirem objecto de outra hypotheca válida, inscripta em segundo logar, a massa receberá a 
parte que devia caber ao credor da hypotheca revogada. 4º Todos os actos a titulo gratuito, salvo obediencia á 
lei ou si se referirem a objectos de valor menor de 300$, desde dous annos antes da declaração judicial da 
fallencia, façam ou não parte de contractos onerosos. 5º A renuncia á successão, legado ou usofructo, até 
dous annos antes da declaração judicial da fallencia. 6º A restituição antecipada do dote ou a sua entrega 
antes do prazo estipulado no contracto antenupcial. 7º As inscripções de hypothecas e as transcripções de 
onus reaes e de transmissões inter vivos, por titulo oneroso ou gratuito, de immoveis susceptiveis de 
hypotheca, realizadas após a decretação do sequestro ou a declaração da fallencia. A falta da inscripção da 
hypotheca ou da transcripção dos onus reaes dá ao credor o direito de concorrer na massa como 
chirographario e a falta de transcripção das transmissões inter vivos confere ao comprador acção pessoal para 
haver o preço até onde chegar o producto do immovel. Paragrapho unico. Os actos, a que se referem os ns. 3 
e 4, não serão revogaveis si, ao tempo em que foram praticados, o devedor não exercia o commercio”. “Art. 
56. Poderão ser revogados, tambem, relativamente á massa, todos e quaesquer actos, emquanto não 
prescriptos, praticados pelo devedor, na intenção de prejudicar credores, provando-se fraude de ambos os 
contrahentes”. 
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dispensa o consilium fraudis e o prejuízo da massa falida (artigo 52 – ineficácia objetiva); 

e (ii) os demais atos fraudulentos, para os quais se exige a produção da prova da “intenção 

de prejudicar credores, provando-se a fraude do devedor e do terceiro que com ele 

contratar” (artigo 53 – ineficácia subjetiva). 

  

 O artigo 52, ao prever não produzirem efeitos relativamente à massa, enfatizou a 

natureza da declaração judicial, no sentido de se tolher a eficácia do ato em relação à 

massa falida. O ato não produz seus efeitos em relação à massa falida, mas remanesce 

válido em relação às demais partes que dele participaram: na hipótese, embora não usual, 

de ocorrer o pagamento integral dos credores ou se o falido obtivesse a concordata 

suspensiva, o ato que fora objeto de ineficácia teria plena eficácia contra o falido ou 

concordatário.185  

 

 As hipóteses de ineficácia objetiva eram previstas nos incisos do artigo 52186, sendo 

irrelevante a boa-fé ou não do contratante. Nessa hipótese legal, como ensina Requião, “a 

ação não visa punir fraude ou dolo, mas declara a ineficácia pela simples e natural 

circunstância de que o ato prejudicial à massa de credores foi praticado”.187 

 

 No entanto, apesar da expressa dispensa da prova do conluio fraudulento, na vigência 

do Decreto prevaleceu o entendimento jurisprudencial e doutrinário de exigência da 

propositura da ação revocatória também para a declaração de ineficácia com fundamento 

                                                 
185 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 192. 
186 “I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do têrmo legal da falência, por 
qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título; II – o pagamento de 
dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do têrmo legal da falência, por qualquer forma que não seja a 
prevista pelo contrato; III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do têrmo 
legal da falência, tratando-se de dívida contraída antes dêsse têrmo; se os bens dados em hipoteca forem 
objeto de outras posteriores, a massa receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada; IV – a 
prática de atos a título gratuito, salvo os referentes a objetos de valor inferior a Cr$ 1.000,00 desde dois anos 
antes da declaração da falência; V – a renúncia a herança ou a legado, até dois anos antes da declaração da 
falência; VI – a restituição antecipada do dote ou a sua entrega antes do prazo estipulado no contrato 
antenupcial; VII – as inscrições de direitos reais, as transcrições de transferência de propriedade entre vivos, 
por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis, realizadas após a decretação do seqüestro ou 
a declaração da falência, a menos que tenha havido prenotação anterior; a falta de inscrição do ônus real dá 
ao credor o direito de concorrer à massa como quirografário, e a falta da transcrição dá ao adquirente ação 
para haver o preço até onde bastar o que se apurar na venda do imóvel; VIII – a venda, ou transferência de 
estabelecimento comercial ou industrial, feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os 
credores, a êsse tempo existentes, não tendo restado ao falido bens suficientes para solver o seu passivo, 
salvo se, dentro de trinta dias, nenhuma oposição fizeram os credores à venda ou transferência que lhes foi 
notificada; essa notificação será feita judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos”.  
187 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 193. 
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nos incisos do artigo 52.188 A distinção entre essas duas demandas residiria: (i) na 

desobrigação, nas hipóteses do artigo 52, da produção probatória relativa à “intenção de 

prejudicar os credores”, prevalecendo a presunção legal de fraude; e (ii) nos efeitos da 

sentença, que produziria a ineficácia do ato objeto da demanda em relação à massa falida e 

não a sua revogação. 

 

 Nessa linha, ensinava Ferreira existir, no âmbito falencial, “duas espécies de ações 

revocatórias, destinadas, uma à declaração de ineficácia de atos do devedor, anteriores à 

sua quebra, prejudiciais à massa (‘não produzem efeitos relativamente à massa’, diz o art. 

52); e outra à revogação de atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provada 

a fraude do devedor e do terceiro que com ele contratou, como reza o art. 53”.189 Apontava 

ainda que a lei teria atribuído a ambas a designação de ação revocatória, mas que seriam, 

na verdade, “ação revocatória por ineficácia” e “ação revocatória por fraude”.190  

 

                                                 
188 CAHALI, Fraude contra credores, p. 597; LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 157; LEONEL, 
Da ação revocatória no direito da falência, p. 51. Em sentido contrário Pacheco expõe que: “[...] alguns 
autores entendiam que nas duas hipóteses previstas nos arts. 52 e 53 do Decreto-Lei nº 7.661/45, haveria 
necessidade de propor ação revocatória. Não obstante o alto respeito que sempre devotamos aos ilustres 
juristas que trataram do assunto, sempre entendemos e defendemos que a ineficácia resultava da lei e poderia 
ser declarada ex officio, incidentemente” (PACHECO, Processo de recuperação judicial, extrajudicial e 
falência, p. 384). A posição de Requião era intermediária, no sentido de que não era preciso o ajuizamento da 
ação para declarar a ineficácia do ato nos casos do artigo 52, pois ela “decorre pleno jure, resulta da norma 
legal em si. Se o terceiro, todavia, se opõe à restituição da cousa objeto do contrato, a ação então se torna 
necessária” (REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 205). “[...] I – Necessário o ajuizamento da ação 
revocatória para que a massa obtenha a declaração de ineficácia ou a revogação dos atos indicados nos arts. 
52 e 53 do Decreto n. 7.661/45” (Resp 588683, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 14.09.2010). “1. Nos 
termos da jurisprudência desta Corte Superior, é indispensável a propositura de ação revocatória para que a 
massa obtenha a declaração de ineficácia da alienação, sem autorização judicial, levada a efeito durante a 
concordata, ipso facto. ‘Não pode o Juiz simplesmente declarar ineficaz a alienação do bem ocorrida antes da 
decretação da falência, incidentalmente na sentença que julga os embargos de terceiro’ (RESP n.º 
594.609/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJU de 24/10/2005) 2. Recurso Especial provido” 
(STJ, REsp 493.527, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJE 26/02/2009). Na mesma linha nos Tribunais 
Pátrios: TJRJ, AC 21694/2001, Rel. Des. Gilberto Rego, j. 27/08/2002; TJSP, AI 994020265668, Rel. Des. 
Marcus Andrade, j. 03.09.2002; TJSP, Apelação 994040126110, Rel. Des. A. Santini Teodoro, j. 02.02.2006. 
Em sentido contrário a decisão do Des. Campos Salles de Toledo: “Para concluir: não se diga que, prevendo 
a Lei de Falências, para os casos de ineficácia relativa de atos praticados pelo devedor antes da falência, tanto 
os enumerados no art. 52 quanto os previstos no art. 53, específico procedimento, de rito ordinário, a ação 
revocatória (art. 56), deveria esta ser necessariamente ajuizada. Não se cuida de exigência absoluta, tanto 
assim que a própria Lei estabelece, no art. 57, a possibilidade de se opor a ineficácia do ato ‘como defesa em 
ação ou execução’” (TJSP, AI 994000306733, j. 19.12.2000). 
189 FERREIRA, Tratado de direito comercial, v. 14, p. 617-618. 
190 Ibid., p. 618. Na mesma linha, diferenciando as demandas pela natureza da sentença, Abrão: “O 
procedimento mediante o qual se visa a recuperar em favor da massa os bens que saíram indevidamente de 
seu patrimônio chama-se ação revocatória, sendo proposta tanto em relação aos atos ineficazes (art. 52), 
como aos revogáveis (art. 53). Trata-se de uma única ação, de conteúdo restitutório, embora a natureza dos 
atos que ataca lhe empreste um caráter de declaratória de ineficácia no primeiro caso, e de revogação, 
desconstituição, no segundo [...]” (ABRÃO, Da ação revocatória, p. 108).  
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 Em complemento à propositura da ação revocatória para o reconhecimento de 

ineficácia, previa o artigo 57 do Decreto-Lei a possibilidade desse reconhecimento fora do 

âmbito da ação revocatória: “A ineficácia do ato pode também ser oposta como defesa em 

ação ou execução, perdendo a massa o direito de propor a ação de que trata o artigo 

anterior”.191  

 

 Nas hipóteses do artigo 52, conquanto houvesse dispensa do elemento subjetivo da 

fraude, existia a limitação temporal: (i) para algumas das hipóteses a ineficácia apenas 

seria reconhecida se o ato tivesse sido realizado nos dois anos anteriores à quebra (incisos 

IV e V); (ii) para outras apenas se realizado o ato dentro do termo legal de falência (incisos 

I, II e III); (iii) para a restituição antecipada do dote se feita antes do prazo do contrato 

antenupcial; e (iv) para a transferência do estabelecimento comercial (inciso VIII) havia 

omissão sobre o tempo da transferência, mas prevaleceu o entendimento de que essa 

hipótese não estaria limitada ao termo legal de falência.192 

  

No que se refere ao termo legal de falência, conforme o inciso III do artigo 14 do 

Decreto-Lei 7.661/45, se possível, na sentença que decretasse a falência, o juiz o 

                                                 
191 Comentando esse artigo, Ferreira aponta que se sustentava, “por autores de maior respeito, que a fraude a 
credores pode ser alegada, além de pôr ação própria, em impugnação (arts. 84, 87, e 91), tratando-se de ato 
jurídico de que ressaltou o crédito declarado segundo o art. 82; em contestação em pedido de restituição (art. 
77, §§2.º e 3.º); em embargos de terceiro (art. 79, §1º, e Código de Processo Civil, art. 710) e nos embargos 
do executado. Não apresenta essa latitude o texto legal, adstrito à ação e à execução” (FERREIRA, Tratado 
de direito comercial, v. 14, p. 639). 
192 Para Leonel, não havia “nenhuma limitação de prazo para a declaração da ineficácia do ato na hipótese 
vertente. Basta que a venda se realize sem a anuência de todos os credores, ou sem o pagamento de todos 
eles, não tendo o falido ficado com bens suficientes para a quitação de seu passivo, para que ela se considere 
ineficaz perante a massa” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 80). Também Ferreira 
inclui essa hipótese dentre aqueles atos que “mesmo não praticados no têrmo legal de falência ou no biênio 
anterior à sua declaração, são feridos de ineficácia relativa” (FERREIRA, Tratado de direito comercial, v. 
14, p. 601). Almeida, embora não analise exatamente o prazo nessa hipótese, parece afastar a limitação pelo 
termo legal (ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e concordata. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, 
p. 216-220). Álvares igualmente sustenta que “a regra do inciso VII do art. 52 diz respeito à venda ou 
transferência do estabelecimento comercial ou industrial a qualquer tempo, e não somente dentro do termo 
legal da falência” (ÁLVARES, Walter T. Curso de direito falimentar. 7. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 
1979, p. 303). Na mesma linha Pontes de Miranda ensina que “o art. 52, VIII, nada tem com o termo legal da 
falência” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 397). Requião não trata 
especificamente do tema, apenas afirmando, genericamente, que as hipóteses do artigo 52 encontram 
limitação temporal, sobretudo, no termo legal (REQUIÃO, Curso de direito falimentar, p. 201). Silenciam 
sobre o assunto: LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 153; PERIN JÚNIOR, Écio. Curso de direito 
falimentar. 2. ed. São Paulo: Método, 2002, p. 207-208; ANDRADE, Jorge Pereira. Manual de falências e 
concordatas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 128-129; ABRÃO, Da ação revocatória, p. 92-93. Cahali 
posiciona-se pela limitação temporal pelo termo legal de falência (tanto sob a égide do Decreto como na 
legislação atual) e afirma que a jurisprudência se afirma “no sentido da prática do ato de disposição como 
sendo dentro do termo legal da falência, para afirmar a sua ineficácia” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 
561).  
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determinaria, por meio da designação da data que se tenha caracterizado o estado 

falimentar, não podendo retroagí-lo por mais de 60 (sessenta dias), contados do primeiro 

protesto por falta de pagamento ou do despacho de requerimento inicial do pedido da 

falência, ou da distribuição do pedido de concordata preventiva.193 

 

Em complemento, o artigo 22 do Decreto previa que “não sendo possível fixar na 

sentença declaratória o termo legal da falência, ou devendo ser ele retificado em face de 

elementos obtidos posteriormente, o juiz deve fixá-lo ou fazer a retificação até o 

oferecimento da exposição do síndico (art. 103)”.194 

 

 Mantendo-se a dicotomia ineficácia objetiva/subjetiva já existente nas legislações 

anteriores, o artigo 53 disciplinava a possibilidade de revogação de atos, não 

preestabelecidos taxativamente, mas cuja revogação dependia de prova da “fraude do 

devedor e do terceiro que com ele contratar”. Trata-se de regra mais elástica, sem a 

limitação temporal do termo legal de falência, para alcançar atos genéricos praticados pelo 

falido, mas mediante a demonstração da intenção do falido de prejudicar os credores, 

somada ainda à consciência dessa intenção pelo terceiro que com ele contratasse.195 

 

 Embora o artigo 53, diversamente do artigo 52, falasse em revogação e não em 

ineficácia, em ambos os casos se está no campo da ineficácia de atos e não da nulidade. Na 

lição de Requião, a revocatória não é “uma ação de nulidade, pois não desconstitui a 

relação jurídica que incrimina, mas tão somente tira a eficácia do ato em proveito da massa 

falida. O ato, para a massa, se torna inexistente. Isso ocorre tanto na ação revocatória 

fundada no artigo 52, como no art. 53”.196  

 

 A legitimidade para a propositura da demanda era atribuída exclusivamente ao 

síndico, no prazo de até trinta dias à data da publicação do aviso de início da realização do 

ativo e pagamento do passivo (artigo 114). Ultrapassados esses trinta dias, se houvesse 

                                                 
193 “Art. 14. Praticadas as diligências ordenadas pela presente lei, o juiz, no prazo de vinte e quatro horas, 
proferirá a sentença, declarando ou não a falência. Parágrafo único. A sentença que declarar a falência: [...] 
III – fixará, se possível, o têrmo legal da falência, designando a data em que se tenha caracterizado êsse 
estado, sem poder retrotraí-lo por mais de sessenta dias, contados do primeiro protesto por falta de 
pagamento, ou do despacho ao requerimento inicial da falência (arts. 8° e 12), ou da distribuição do pedido 
de concordata preventiva [...]”.  
194 Sobre o termo legal de falência na vigência do Decreto, ver, infra, item 3.2.4.1.1. 
195 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 193. 
196 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 203. 
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inércia do síndico, a ação poderia ser proposta por qualquer credor, respeitando-se o limite 

máximo de “um ano, a contar da data da publicação do aviso a que se refere o art. 114 e 

seu parágrafo” (artigo 56, §1º). 

 

 Havia, no entanto, inconvenientes e discussões em torno do prazo decadencial197 de 

um ano, iniciando-se da publicação do aviso de comunicação aos interessados da 

realização do ativo (artigo 56, §1º). Entendiam doutrina e jurisprudência que, no caso de 

inércia do síndico na publicação do aviso a que aludia o artigo 114, o termo inicial do 

prazo de um ano seria a partir de quando deveria ter sido expedido o aviso ou encerrada a 

falência.198  

 

 A legitimidade passiva era disciplinada pelo artigo 55, segundo o qual a ação poderia 

ser proposta: “I – contra todos os que figuraram no ato, ou que, por efeito dêle, foram 

pagos, garantidos ou beneficiados; II – contra os herdeiros ou legatários das pessoas acima 

indicadas; III – contra os terceiros adquirentes: a) se tiveram conhecimento, ao se criar o 

direito, da intenção do falido de prejudicar os credores; b) se o direito se originou de ato 

mencionado no art. 52; IV – contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas no 

número anterior”.  

 

 A sentença proferida na ação revocatória protegia coletivamente o interesse dos 

credores, e, de acordo com o artigo 54 do Decreto, julgado procedente o pedido, os bens 

deveriam “ser restituídos à massa em espécie, com todos os acessórios, e, não sendo 

possível, dar-se-á a indenização”. Essa “restituição” operava-se como uma restauração do 

estado jurídico anterior ao ato, de modo que podia fazer com que voltassem à massa falida 

coisas ou valores que saíram do patrimônio do devedor, ou simplesmente restabelecer a 

situação anterior, se pela natureza do fato a restituição fosse incompatível, como, v.g., na 

revogação de uma garantia.199 

 

                                                 
197 Com o advento do Decreto-Lei 7.661/45 foi encerrada a discussão, existente anteriormente, se se cuidava 
de prazo decadencial ou prescricional. Ver, por todos: LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, 
p. 114-121. 
198 NERY JÚNIOR, Nelson. Decadência da ação revocatória falimentar. Prazo dos arts. 56 e 114, parágrafo 
1º da Lei de Falências. Revista de Processo, v. 13, n. 50, p. 171-176, abr./jun. 1988. Nesse sentido, dentre 
inúmeros outros: TJSP, Apelação 0006361-21.2008.8.26.0659, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 
10.10.2011; STJ, Agravo Regimental 975561, Rel Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2010. 
199 LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 155. 
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 Os parágrafos 1º a 3º desse dispositivo legal dispunham sobre a situação do 

contratante e do terceiro de boa-fé: (i) cabia à massa restituir o que tiver sido prestado pelo 

contraente, salvo se do contrato ou ato não auferiu vantagem, caso em que o contraente 

seria admitido como credor quirografário; (ii) no caso de restituição, o credor reassumia o 

seu anterior estado de direito e participava dos rateios, se quirografário; e (iii) era garantido 

aos terceiros de boa-fé a ação de perdas e danos, a todo tempo, contra o falido. 

 

 Em relação aos aspectos procedimentais (artigo 56), a demanda era sujeita ao juízo 

universal da falência, deveria seguir o procedimento ordinário, previsto pelos artigos 274 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sendo possível, mediante requerimento do síndico, 

o sequestro dos bens retirados do patrimônio do falido e em poder de terceiros. Da 

sentença cabia apelação, cujos efeitos variavam: (i) na hipótese do artigo 52 o recurso era 

recebido apenas no efeito devolutivo (exceção à regra geral do artigo 520 do CPC); e (ii) 

em se tratando do artigo 53, o recurso era recebido no duplo efeito. 

 

 Por fim, é importante ressaltar que a compreensão da ineficácia de atos na vigência 

do Decreto – assim como a interpretação que lhe davam a doutrina e a os Tribunais Pátrios 

– é importante, não apenas historicamente, para a compreensão do instituto, mas também 

porque, apesar de ter sido revogado pela Lei 11.101/05, de acordo com a expressa previsão 

do artigo 192, a LRE “não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados 

anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 

7.661, de 21 de junho de 1.945”. 

 

 Da interpretação desse dispositivo (caput e incisos), extraem-se as seguintes regras 

de ultratividade: as disposições do Decreto continuarão a ser aplicadas: (i) às falências 

decretadas antes da entrada em vigor da LRE; (ii) às falências requeridas sob a égide do 

Decreto, até a sua decretação, seguindo a partir daí a lei nova; (iii) às concordatas 

preventivas ajuizadas na vigência da lei antiga; e (iv) às concordatas suspensivas 

concedidas, que não tenham sido extintas.200 

 
                                                 
200 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Disposições finais e transitórias. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro 
de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Morais (Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência. Lei 11.101/2005 – artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 602. Para 
visão crítica do critério adotado pela legislação: DIDIER JÚNIOR, Fredie; ARAGÃO, Leandro. Disposições 
finais e transitórias. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão (Coord.). 
Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 226-272. 
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3.1.3 O sistema de ineficácia dos atos praticados antes da falência adotado pela Lei 

11.101/05 

 

 A Lei 11.101/05 trouxe alterações no tratamento da ineficácia dos atos praticados 

pelo falido no período anterior à falência. No entanto, por meio de uma simples 

comparação entre a disciplina da matéria no revogado Decreto 7.661/45 e a vigente 

legislação, constata-se que algumas modificações significativas foram implementadas pelo 

legislador, sendo a maior delas de cunho processual, referente à declaração de ineficácia 

objetiva, como veremos mais adiante. 

 

 De todo modo, as modificações de maior relevo são: (i) aumento do prazo de 

retroação do termo legal de falência, de sessenta para noventa dias (artigo 99, inciso II da 

LRE); (ii) possibilidade de reconhecimento de ofício da ineficácia objetiva (§ único do 

artigo 129 da LRE); (iii) a menção, no artigo 130, sobre a necessidade de prova do “efetivo 

prejuízo sofrido pela massa falida” para a revogação do ato; (iv) ampliação da legitimidade 

ativa da ação, que pode ser proposta não somente pelo administrador judicial, mas também 

pelo Ministério Público, ou por qualquer credor (artigo 132 da LRE); (v) alteração do 

prazo decadencial para ajuizamento da ação, que passou a ser de três anos, contados da 

decretação da falência (artigo 132 da LRE); (vi) ausência de disciplina específica sobre os 

efeitos do recurso de apelação, que passam a seguir a regra geral do Código de Processo 

Civil; (vii) exclusão da ineficácia das cessões de direitos praticados pelo falido nas 

operações de securitização de crédito (artigo 136, §1º da LRE); (viii) o reconhecimento da 

ineficácia passa a implicar que “as partes retornarão ao estado anterior”; e (ix) 

diferenciação sobre a situação do contratante de boa-fé, a quem se assegura o direito de 

restituição dos bens e valores entregues ao falido, e do contratante de má-fé, que fica 

relegado à condição de credor concursal. 

 

 Seguindo a tradição das legislações anteriores, manteve-se a dicotomia entre 

ineficácia objetiva, prevista no artigo 129 da LRE (correspondente ao artigo 52 do 

Decreto) e ineficácia subjetiva, prevista no artigo 130 da LRE (correspondente ao artigo 53 

do Decreto). 201 

                                                 
201 “A LRE, seguindo tradição quase centenária em nosso direito, dividiu os atos lesivos em duas espécies: na 
primeira, a ineficácia decorrerá da simples prática dos atos arrolados nos incisos do artigo ora em análise, 
sendo desnecessário, como expresso no caput, que quem tenha contratado com o devedor conhecesse sua 
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 Essas duas hipóteses, conjuntamente, formam o sistema de combate à fraude contra 

credores no âmbito do processo falimentar. Não obstante existam distinções relevantes 

entre elas, ambas têm origem na fraude manejada pelo devedor e na intenção do legislador 

de punir os atos fraudulentos, em benefício dos credores.202  

 

Assim, na nova legislação falimentar, o rol de negócios jurídicos em que se 

presume a fraude, sujeitos à ineficácia perante a massa falida, foi trazido pelo artigo 129, e, 

nas hipóteses previstas nos sete incisos desse dispositivo, ou no §8º do artigo 45 da Lei das 

Sociedades Anônimas, a ineficácia pode ser declarada por meio de ação ajuizada no curso 

do próprio processo falimentar ou por meio de demanda autônoma vinculada ao processo 

principal. E, como mencionado, inovou a legislação ao permitir a declaração ex officio da 

ineficácia, a ser proferida nos autos do respectivo processo falimentar.  

 

 Na atual configuração da Lei 11.101/05, a separação entre as hipóteses de presunção 

da fraude (artigo 129 da LRE) daquelas em que se exige a demonstração do consilium 

fraudis e do eventus damni (artigo 130 da LRE) ficou mais evidente em razão da alteração 

procedimental acolhida pela nova lei. 

 

 Se antes prevalecia o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que 

em ambas as situações (artigos 52 e 53 do Decreto-Lei 7.661/45) seria indispensável o 

ajuizamento da ação revocatória falimentar203, com a nova redação do artigo 129 houve 

relevante evolução nesse ponto. 

 

 O parágrafo único do artigo 129 prevê expressamente que “a ineficácia poderá ser 

declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou 

incidentalmente no curso do processo”. Ou seja, não se exige, diversamente das hipóteses 

do artigo 130, o ajuizamento de ação própria para o reconhecimento da ineficácia: ela 

                                                                                                                                                    
situação de crise, ou que o devedor estivesse determinado a fraudar seus credores. [...] Na segunda espécie, 
como melhor se explicará nos comentários ao art. 130, o elemento subjetivo da fraude é exigido, o que a 
torna muito assemelhada à fraude pauliana. Desse muito, a doutrina acostumou-se a designar os atos da 
primeira espécie como atos ineficazes, e os da segunda, como atos revogáveis” (TEPEDINO, Comentários à 
lei de recuperação de empresas e falências, p. 459). 
202 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.1.4, quando tratamos da relação entre a fraude contra credores (ação 
pauliana) e a ação revocatória falimentar. 
203 Sobre o assunto, ver, supra, quando tratamos do Decreto-Lei 7.661/45 (item 3.1.2). 
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poderá ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz e incidentalmente no curso do processo 

falimentar.  

 

À ação revocatória falimentar, de natureza pessoal204, reservaram-se os atos que 

não se enquadram em nenhuma das situações estabelecidas no artigo 129 da LRE205 e que 

dependam de provas, tanto do conluio fraudulento entre devedor e terceiro de má-fé quanto 

do efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.206  

 

 A análise do sistema de ineficácia de atos na Lei 11.101/05 será feita mais adiante, 

mediante o estudo detalhado das principais características da ineficácia objetiva (artigo 

129, LRE) e ineficácia subjetiva (artigo 130, LRE) e confronto entre ambas, a fim de se 

apurar a real dimensão dessa dicotomia.  

 

3.1.4 Comparativo entre a fraude contra credores no direito civil, processual civil e 

falimentar 

 

 Consoante já exposto, a ação revocatória falimentar surgiu como uma evolução – 

especialização, na verdade – da fraude contra credores, mediante a criação de uma forma 

de reconhecimento da fraude no âmbito do direito comercial (falimentar), levando-se em 

consideração as suas especificidades e, principalmente, para que se atendesse às 

necessidades empresariais.207 

                                                 
204 Ensina Cahali que “pelo sistema do direito brasileiro, a revocatória falencial não chega a se revestir de 
natureza real, com todas as consequências que daí decorreriam; mas, objetivando o sancionado pelo art. 129 
da LRF, e no pressuposto da ineficácia absoluta que decorre da prática de atos ali enumerados, tem-se a 
oponibilidade erga omnes da respectiva ação, dotada assim de um atributo que é próprio do direito real” 
(CAHALI, Fraude contra credores, p. 612). Também entendendo pela natureza pessoal: PONTES DE 
MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 476-477; VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 
373; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 201-202. 
205 Nada impede, no entanto, o ajuizamento da ação revocatória com fundamento no artigo 129 da LRE (ver, 
infra, item 3.2.7.4). 
206 Em relação ao prejuízo da massa falida (eventus damni) parece-nos que a própria decretação da falência é 
suficiente para a sua configuração. Se na ação pauliana o prejuízo se manifesta na insolvência do devedor, o 
mesmo se dá na ação revocatória e a decretação da falência é a prova manifesta do quadro de insolvência do 
devedor. Sobre o assunto, ver, infra, item 3.2.3. 
207 CAHALI, Fraude contra credores, p. 520-521. Também segundo Theodoro Júnior a ação revocatória 
falimentar, assim como a fraude à execução, são especializações da ação pauliana: “A revocatória é uma 
pauliana que pressupõe devedor já respondendo por falência decretada. Caracteriza-se pela maior facilidade 
de repressão aos atos do falido praticados em prejuízo da massa dos credores concorrentes. Não há diferença 
de substância na fraude, mas apenas no plano processual” (THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, 
p. 132). Nesse sentido a lição de Requião: “É preciso, pois, não ver na ação revocatória uma ação pauliana, 
ou ação de nulidade, conhecida desde os romanos. Bruneti foi muito claro ao estabelecer esta distinção, 
embora reconhecendo que seu fundamento lógico, é, de fato, a ação pauliana do direito romano. A sua 
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Desse modo, conquanto os dois institutos tenham muitas similitudes, especialmente 

em razão de suas origens no combate à fraude aos credores, há distinções significativas 

entre eles.208 

 

Inicialmente, diversamente de toda a sistemática do processo falimentar (ineficácia 

objetiva do artigo 129 e ineficácia subjetiva do artigo 130 da LRE), não há na ação 

pauliana há a intenção de se estabelecer a par conditio creditorum entre os credores.209  

 

Considerando-se a tese da ineficácia do ato praticado em fraude contra credores, 

esse fato fica muito evidente, já que apenas o credor que se sagrar vencedor na ação 

pauliana será beneficiado com a ineficácia do negócio. Aos demais, caberá buscar outros 

bens, ou, uma vez efetivada a penhora sobre o bem objeto do negócio fraudulento requerer 

a abertura de concurso de preferências, com fundamento nos artigos 711 do Código de 

Processo Civil, ou, ainda, requerer a declaração de insolvência civil ou falência do 

devedor. 

 

Igualmente, considerando-se a tese – acolhida pelo código civil vigente – de que a 

fraude contra credores gera a anulabilidade do negócio, não há proteção à igualdade de 

credores. Como já estudado, a alusão ao concurso de credores efetivada pelos artigos 162 e 

165 do Código Civil é genérica e se refere a um eventual (já instaurado ou futuro) concurso 

de credores. No entanto, não há obrigação da existência desse concurso, assim como a lei, 

em nenhum momento, condiciona o sucesso da ação pauliana (com a anulação do negócio 

fraudulento) à existência de tratamento igualitário entre credores.210 

 

                                                                                                                                                    
aplicação à falência, entretanto, tem levado a ver na revocatória falimentar uma ação pauliana modificada em 
seu escopo, nos modos de seu exercício e nos seus resultados (Nuovo digesto italiano, vol. V, nº 40)” 
(REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 191-192).  
208 Sobre o estudo comparativo das duas ações no direito comparado, ver: LEONEL, Da ação revocatória no 
direito da falência, p. 7-14. Ao comparar a ação revocatória ordinária e a falimentar, aponta Satta que “se si 
considerano queste azioni dal punto di vista funzionale, non c’è dubbio che esse siano una sola azione, più o 
meno modificata nell’esercizio per l’intervenuto fallimento. Ma se si considerano dal punto di vista del 
pressuposto, esse ci appaiono come azione distinte, perchè altro è una azione che ha il suo fatto costitutivo 
nel consapevole pregiudizio, altro è un’azione che trovi tale fatto costitutivo nello stato di insolvenza del 
debitore, e come tale può portare alla revoca di atti che sarebbero con la semplice revocatoria 
inattaccabili” (SATTA, Salvatore.  Diritto fallimentare. terza edizione. Padova: CEDAM, 1996, p. 211-212). 
209 CAHALI, Fraude contra credores, p. 520-521. 
210 Sobre o assunto, ver, supra, itens 2.1.2 e 2.1.3. 



 74

Nesse contexto, fica evidente que a ação pauliana está inserida na esfera de direitos 

privados, com natureza mais individualista. A revogação dos atos na falência, por sua vez, 

assim como a fraude à execução, constitui um instituto de caráter público, “pois tende a 

regular prestação jurisdicional devida aos credores em regime igualitário no juízo universal 

da falência”.211  

 

 Diferenciam-se também a ação pauliana e ação revocatória falimentar no que se 

refere à legitimidade ativa e passiva. A primeira, de acordo com o artigo 161 do Código 

Civil de 2002, deve ser ajuizada, pelo credor prejudicado, “contra o devedor insolvente, a 

pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros 

adquirentes que hajam procedido de má-fé”.  

 

 A revocatória falimentar, diversamente, nos termos do artigo 132 da Lei 11.101/05, 

“deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério 

Público”. No que se refere à legitimidade passiva, como prevê o artigo 133, a ação deverá 

ser promovida: “I – contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram 

pagos, garantidos ou beneficiados; II – contra os terceiros adquirentes, se tiveram 

conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores; III – 

contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II do caput deste 

artigo”; o devedor falido não figurará como réu, cabendo-lhe apenas intervir como 

assistente, caso haja interesse.212 

 

 A ação pauliana, nesse aspecto, reforça o seu caráter individual, devendo ser ajuizada 

pelo credor prejudicado, cujo crédito seja anterior ao negócio fraudulento. Em 

contraposição, a revocatória falimentar é uma medida de defesa coletiva, que pode ser 

ajuizada pelo administrador, mas em nome da massa falida, e beneficia a todos os credores, 

sejam os créditos anteriores ou posteriores ao ato fraudulento.213 

 

 Ao contrário do dissenso doutrinário e jurisprudencial existente na ação pauliana 

sobre a natureza da demanda, quanto à ineficácia dos atos na falência (objetiva e subjetiva) 

prevalece o entendimento de que, qualquer que seja o autor da demanda, ou qualquer 

                                                 
211 CAHALI, Fraude contra credores, p. 521. 
212 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.3.8.2. 
213 LEONEL, Da ação revocatória no direito de falência, p. 27; SHIMURA, Da defesa coletiva por meio da 
ação revocatória, p. 921. 
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forma que ela venha a ser proferida, a decisão favorecerá a todos os credores da massa, 

pois se cuida de hipótese de ineficácia do negócio fraudulento.214 

 

 Com efeito, o legislador nacional, a partir da Lei 2.024 de 1.908, deixou de falar em 

nulidade ou anulabilidade dos atos praticados antes do decreto da quebra, para prever a 

revogação e a ineficácia de atos, de modo que na sentença a ser proferida na revocatória 

falimentar, ou nas hipóteses do artigo 129 da LRE, não se anula o negócio fraudulento, 

mas apenas há a declaração de sua ineficácia em relação à massa falida.215  

 

 Há distinção sobre a sentença proferida nas duas situações também sob o aspecto do 

“efeito recuperatório da sentença de revogação”, existente na revocatória falimentar.216 

 

 Na ação pauliana – seja entendendo-se pela anulabilidade do ato, seja reconhecendo-

se apenas a sua ineficácia – a sentença não tem o condão de ressarcir o credor, ou os 

credores, no caso de anulabilidade. A sentença exaure-se na ineficácia do ato (ou anulação 

do ato), permitindo que incida penhora sobre o bem na execução, ou mesmo que ele passe 

a integrar eventual concurso de credores, retornando ao patrimônio do devedor. 

 

 Na revocatória falencial, diversamente, a sentença tem certa carga de condenação, na 

medida em que dispensa “expediente à parte para a arrecadação do bem, no que determina 

desde logo a sua restituição, uma vez que o patrimônio do devedor já se encontra sob 

execução coletiva”.217 Dependendo da natureza do negócio a ser declarado ineficaz, a 

sentença (ou decisão interlocutória) terá dois capítulos: um de natureza declaratória, 

declarando-se a ineficácia do ato, e outro de natureza condenatória, que permitirá inclusive 

a execução da sentença, para que se concretize o “retorno do bem à massa falida”.218 

 

                                                 
214 “Vemos assim que, embora originariamente vinculada à pauliana, a revocatória falimentar adquiriu 
contornos próprios, sendo a distinção fundamental entre elas a de que a primeira é exercitada com base na 
teoria da anulabilidade, e a segunda, na da ineficácia, de consequências diversas, conforme o exposto” 
(ABRÃO, Da ação revocatória, p. 32). Sobre assunto, ver, infra, item 3.3.2, quando tratamos da ineficácia 
da ação revocatória falimentar. 
215 LEONEL, Da ação revocatória no direito de falência, p. 27. Sobre o assunto, ver, também, o estudo sobre 
histórico da ação revocatória no Brasil, infra, item 3.1.1.  
216 Expressão usada por Cahali (CAHALI, Fraude contra credores, p. 600-601). 
217 CAHALI, Fraude contra credores, p. 601. 
218 Sobre o assunto, ver, infra, itens 3.2.1 e 3.3.2. 
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 Tal fato pode ser extraído da leitura do artigo 135 da Lei Falimentar – aplicável 

também às hipóteses de ineficácia objetiva –, segundo o qual “a sentença que julgar 

procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, 

com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos”.  

 

Como aponta Abrão, “a pauliana tende ao ressarcimento do dano, ou a restabelecer 

sobre o bem fraudulentamente alienado a normal garantia pertencente ao credor, enquanto 

a revocatória falimentar tem caráter substancialmente recuperatório propondo-se a 

reconduzir à massa os bens subtraídos ao patrimônio do falido, ou de liberá-lo de direitos 

reais de garantia”.219 

 

 Outrossim, fundamental diferença entre a revocatória falimentar e ação pauliana, 

segundo pensamos, está no requisito objetivo, ou seja, no eventus damni.  

 

 A despeito de o artigo 130 da Lei 11.101/05 falar em “efetivo prejuízo da massa 

falida”, existe celeuma sobre a necessidade de demonstração do dano – insolvência do 

devedor – como condição para caracterização da fraude na revocatória falimentar. 

 

 Como veremos mais adiante220, apesar do dissenso jurisprudencial e doutrinário, 

acreditamos que decretação da falência gera a presunção relativa da insolvência do 

devedor, dispensando-se a sua demonstração e o “prejuízo dos credores”, tanto na 

ineficácia objetiva como na ineficácia subjetiva. A configuração do eventus damni deve ser 

analisada também sob a perspectiva da violação da par conditio creditorum.  

  

 Nessa linha, o requisito objetivo passa a consistir em uma diferença marcante entre a 

ação pauliana e a ação revocatória falimentar: enquanto na primeira a presença do eventus 

damni é indispensável e deve ser feita mediante a demonstração na insolvência do devedor, 

na segunda o dano tem um papel secundário, podendo ser dispensado (presunção relativa) 

ou caracterizado apenas pela violação do princípio do tratamento igualitário aos credores.  

 

 Já no que se refere ao consilium fraudis, assim como existe uma diferença de 

tratamento na pauliana para os atos onerosos e os atos praticados a título gratuito, 

                                                 
219 ABRÃO, Da ação revocatória, p. 30. 
220 Sobre assunto, ver, infra, item 3.3.5.  
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dispensando-se a presença do consilium fraudis para estes últimos, na ineficácia falimentar 

há também distinções de tratamento, a depender da natureza do negócio jurídico praticado 

pelo devedor. A diversidade de tratamento da revocatória falimentar, no entanto, não 

coincide integralmente com aquela existente na ação pauliana. 

 

 Há duas situações a serem consideradas: (i) na ação revocatória falimentar, prevista 

no artigo 130 da Lei 11.101/05, há previsão expressa no sentido de ser necessária a 

presença da “intenção de prejudicar” e do conluio fraudulento entre devedor e terceiro que 

com ele contratar, ou seja, exige-se a presença da má-fé do devedor e do terceiro, embora 

se dispense o animus nocendi; e (ii) na declaração de ineficácia dos atos, prevista nos 

incisos do artigo 129 da Lei Falimentar, dispensa-se o consilium fraudis, isto é, uma vez 

praticados os atos descritos, taxativamente, no dispositivo legal, reconhece-se a ineficácia, 

independentemente do elemento subjetivo. 

 

 No tocante ao prazo para ajuizamento, a ação pauliana sujeita-se a prazo decadencial 

de quatro anos, contado “do dia em que se realizou o negócio jurídico” (artigo 178 do 

Código Civil), ao passo que a ação revocatória falimentar sujeita-se ao prazo decadencial 

de três anos, “contado da decretação da falência” (artigo 130 da Lei Falimentar) e a 

ineficácia objetiva não tem prazo determinado em lei, podendo ser declarada até a extinção 

das obrigações do falido.221 

 

 Há inovação da Lei 11.101/05 em relação à possibilidade de declaração da ineficácia 

de ofício, nas hipóteses do artigo 129. Diversamente da fraude contra credores, que 

necessariamente depende de ajuizamento de demanda própria para seu reconhecimento 

(pauliana)222, no âmbito falimentar há algumas situações específicas, para as quais o 

legislador estabeleceu um rigor maior, permitindo-se, inclusive, o reconhecimento ex 

officio. 

 

 A declaração de ineficácia, prevista no artigo 129 da LRE, engloba situações 

predeterminadas pelo legislador, em que a ineficácia do ato, realizado na forma e no tempo 

                                                 
221 Sobre o assunto, ver, infra, itens 3.2.8 e 3.3.9. 
222 Como vimos supra (item 2.2), esse é o entendimento que prevalece na doutrina e jurisprudência, 
especialmente em razão da Súmula n. 195 do STJ (“Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por 
fraude contra credores”). 
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ali determinados, deverá ser reconhecida mediante requerimento, ou até mesmo de ofício 

pelo magistrado, prescindindo do elemento subjetivo (consilium fraudis).223 

 

 Para essas situações, haveria uma aproximação maior com a fraude à execução224 – 

pelo menos na forma como prevista na legislação processual, especialmente porque nas 

duas situações: (i) dispensa-se o ajuizamento de ação própria para a declaração da fraude; 

(ii) há presunção relativa do elemento subjetivo e do elemento objetivo; e (iii) o efeito do 

reconhecimento da fraude é a ineficácia do ato em relação à massa falida (artigo 129, LRE) 

ou em relação ao credor que a tenha suscitado (na fraude à execução). 

 

 Por fim, apesar das diferenças acima mencionadas, que são relevantes e acarretam 

consequências pragmáticas de fundamental importância, é possível se falar em 

cumulatividade e fungibilidade entre a ação pauliana e a ineficácia dos atos no processo 

falimentar (declaração do artigo 129 e ação revocatória do artigo 130, ambos da LRE).  

 

 Sobre esse ponto, no entanto, é importante mencionar que, consoante será visto mais 

adiante225, não obstante para as hipóteses de declaração de ineficácia (artigo 129) seja claro 

o lapso temporal em que devam ter sido praticados os negócios jurídicos226, para a ação 

revocatória prescrita no artigo 130 houve omissão do legislador em relação ao período em 

que o ato deva ter sido praticado para que possa ser objeto da revocatória falimentar. 

 

 Diante disso, abriu-se espaço para a discussão sobre o momento em que o ato deva 

ser praticado para que possa ser objeto da ação revocatória falimentar. Há quem entenda 

que apenas os negócios praticados no termo legal poderiam ser objeto da ação revocatória 

falimentar; e os negócios realizados antes desse período teriam de ser anulados por meio da 

ação pauliana.227 Há posição contrária, mais adequada segundo pensamos, no sentido de 

                                                 
223 Ver, infra, item 3.2.7 e subitens.  
224 Nesse sentido: TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 458; MARTIN, 
Antonio. Da ineficácia e da revogação dos atos praticados na falência. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro 
de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Morais (Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência. Lei 11.101/2005 – artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 472. 
225 Ver, infra, item 4.2. 
226 Com exceção do negócio de trespasse de estabelecimento comercial, inciso VI. Sobre a questão, ver, infra, 
item 3.2.4. 
227 CAHALI, Fraude contra credores, p. 592. 
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que essa limitação temporal não existe, bastando a presença dos requisitos estabelecidos no 

próprio artigo 130 (consilium fraudis e eventus damni).228 

 

 Diante dessa celeuma, para os atos fraudulentos praticados fora do termo legal poder-

se-ia pensar no ajuizamento da ação pauliana – para aqueles que entendem existir a 

limitação temporal ao artigo 130 da LRE – ou na ação revocatória falimentar – para os 

defensores da inexistência da vinculação ao termo legal de falência. 

 

 Justamente por isso que a fungibilidade entre essas demandas deve ser aceita pelos 

Tribunais Pátrios, para que a omissão da lei, e a consequente divergência doutrinária e 

jurisprudencial, não prejudiquem o direito dos credores de tornarem ineficazes em relação 

à massa os negócios praticados em fraude contra credores, assim como o próprio interesse 

do Estado de punição daqueles que se valem do sistema para obter vantagens indevidas. 

 

3.2 INEFICÁCIA OBJETIVA – ARTIGO 129 DA LEI 11.101/05 

 

3.2.1 Ineficácia em relação à massa falida (ineficácia objetiva) 

 

 A partir da Lei 2.024/1.908 o legislador, ao tratar da revocação dos atos praticados 

pelo falido no período precedente ao decreto de falência, abandonou o “sistema de 

nulidades”, mais próximo da ação pauliana, para, na linha da evolução doutrinária sobre o 

assunto, adotar o “sistema de ineficácia” dos atos em relação à massa falida, assim como o 

faz outros países.229 

 

                                                 
228 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.3.6. 
229 Na Lei Falimentar italiana há previsão dos atos ineficazes (artigos 64 e 65), falando a lei serem “privi di 
effetto rispetto ai creditori” e os atos revogáveis do artigo 67, em que a lei afirma serem “revocati”. Na 
doutrina, no entanto, prevalece o entendimento de se cuidar de ineficácia frente à massa falida nas duas 
situações (ver, por todos: PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 158-195). Também no 
direito falimentar alemão a sistemática é de ineficácia, embora a lei use a expressão “revogáveis” – artigos 
129 a 147 da Insolvenzordnung (GUGLIELMUCCI, Lino. La legge tedesca sull’insolvenza 
(insolvenzordnung): del 5 ottobre 1994. Milano: Giuffrè, 2000, p. 105-116 e QUATRARO; GIORGETTI; 
FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo II, p. 1.748). Diversamente, na França a 
disposição é sobre nulidade. Na Lei 85-98 foi afastado o anterior sistema de inoponibilidade (que resultava 
em ineficácia), para se adotar a nulidade dos atos praticados pelo falido, como era então previsto no Código 
Comercial de 1.807 (QUATRARO; GIORGETTI; FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, 
tomo II, p. 1.748; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Empresa em crise no direito francês e 
americano. 1987. 107 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 1987, p. 89-91). 
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 Conquanto exista discussão sobre a ineficácia/revocação do ato em relação às 

hipóteses previstas no artigo 130 da LRE230, em relação às situações dispostas no artigo 

129 é imune de dúvidas que se cuida de ineficácia do ato. O caput do dispositivo é ainda 

mais claro do que o correspondente artigo 52 do Decreto-Lei 7.661/45231 e dispõe 

explicitamente serem os atos “ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o 

contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não 

intenção deste fraudar credores”. 

 

 Na linha do exposto, quando estudamos a ação pauliana, no tratamento dos atos 

praticados em fraude contra credores no âmbito do direito civil, há divergência 

jurisprudencial e doutrinária sobre a anulabilidade ou ineficácia dos atos, bem como no 

tocante à natureza da sentença de procedência da ação pauliana. A controvérsia ali surge, 

como vimos, porque o Código Civil adota expressamente a opção pela anulabilidade do 

ato, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência apontam a maior acuidade e técnica 

em se adotar a teoria da ineficácia do ato. 232 

 

 Em se cuidando da situação prevista no artigo 129 da Lei Falimentar tal discussão 

não existe. Presentes os elementos previstos nos incisos, o juiz reconhecerá a ineficácia do 

ato, independentemente da má-fé do devedor e do contratante, sendo irrelevante também a 

demonstração do prejuízo da massa falida, que é presumido pela lei. 

 

 A nulidade dos atos praticados pelo falido em relação aos seus bens, no âmbito do 

processo falimentar, reservou-se àqueles realizados após a sentença de quebra. Apesar de a 

legislação atual não ter sido expressa a esse respeito – diversamente do Decreto-Lei 

7.661/45, em seu artigo 40, §1º233 – essa conclusão decorre da perda do direito de 

                                                 
230 Em ambos os casos cuida-se, na verdade, de ineficácia. Sobre o assunto, ver, infra, item 3.3.1. 
231 O Decreto previa não produzirem efeitos relativamente à massa falida, o que conduz, da mesma forma, à 
ineficácia em relação à massa. 
232 Ver, supra, item 2.1.3. 
233 “Art. 40. Desde o momento da abertura da falência, ou da decretação do seqüestro, o devedor perde o 
direito de administrar os seus bens e dêles dispôr. 1º Não pode o devedor, desde aquêle momento, praticar 
qualquer ato que se refira direta ou indiretamente, aos bens, interêsses, direitos e obrigações compreendidos 
na falência, sob pena de nulidade, que o juiz pronunciará de ofício, independentemente de prova de prejuízo”. 
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administração dos seus bens pelo falido, prevista pelo artigo 103, caput, da LRE234, 

somada à regra do artigo 166, inciso VII, do Código Civil de 2002.
235, 236 

 

 E para essas situações, em que o ato foi realizado pelo falido após o decreto da 

falência, em violação frontal à disposição legal (artigo 103, LRE), dispensa-se o 

ajuizamento da ação revocatória ou qualquer outra formalidade para a declaração da 

nulidade, podendo o magistrado reconhecê-la inclusive de ofício.237 Se para as hipóteses do 

artigo 129 houve expressa disposição sobre a desnecessidade de demanda própria, mais 

sentido ainda se faz a dispensa da ação revocatória para o reconhecimento da nulidade 

posterior à declaração da falência, em que supostamente se está diante de conduta mais 

grave e prejudicial à massa falida. 

 

 Ademais, conquanto não seja apontado pela doutrina no estudo da ineficácia 

falimentar, importante mencionar que poderá ocorrer a nulidade de negócio jurídico 

sempre que houver violação ao artigo 66 da LRE, segundo o qual “após a distribuição do 

pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de 

seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o 

                                                 
234 “Art. 103. Desde a decretação da falência ou do seqüestro, o devedor perde o direito de administrar os 
seus bens ou deles dispor”. 
235 “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: [...] VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe 
a prática, sem cominar sanção”. 
236 Nesse sentido: TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 457; 
THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 915; 
FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Falência e recuperação da empresa em crise: 
comparação com as posições do direito europeu. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 166; COELHO, Fábio 
Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 356; NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Leis civis comentadas. 1. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 473. Na mesma linha Claro, justificando a nulidade também no artigo 99, 
inciso VI, da LRE, segundo o qual o juiz, na sentença que decretar a falência, “proibirá a prática de qualquer 
ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do 
Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor se autorizada 
a continuação provisória nos termos do inciso XI do caput deste artigo” (CLARO, Revocatória falimentar, p. 
119). 
237 FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 308. Em recente aresto, o Superior 
Tribunal de Justiça reconheceu o descabimento da ação revocatória para essa situação (embora mencionando 
a legislação falimentar revogada): “[...] 2. O falido não tem o poder de dispor de seus bens, por isso qualquer 
alienação realizada após a decretação da falência, salvo as exceções legais, é considerada nula, pois infringe 
os princípios norteadores da par conditio creditorum, motivo pelo qual pode ser reconhecida ex officio. 3. In 
casu, a alienação dos imóveis ocorreu após a existência de sentença falimentar, circunstância que torna nulo 
o ato de disposição patrimonial. 4. O ajuizamento de ação revocatória, para atacar a aludida alienação, 
mostra-se desnecessário, tendo em vista que este remédio processual visa à desconstituição de negócio 
jurídico realizado dentro do termo legal, ou seja, antes da decretação da falência” (Resp 809501, Rel. Min. 
Vasco Della Giustina, DJe 26.04.2011). Importante mencionar a peculiaridade dessa decisão, pois a Corte 
considerou, para fins de apuração da nulidade, a data da falência de uma das empresas do mesmo grupo 
econômico e não propriamente a da empresa envolvida no negócio objeto da nulidade. 
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Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação 

judicial”. 

 

 Considerando que a lei aqui também proíbe a prática do ato sem impor-lhe sanção, 

igualmente se aplica o artigo 166, inciso VII, do Código Civil, podendo tal declaração 

ocorrer nos próprios autos do processo falimentar, dispensando-se ação própria para tanto 

(especialmente revocatória, para a qual faltaria interesse).238 

 

 Superada eventual discussão sobre a natureza da pena imposta pela lei ao ato 

fraudulento, é importante definir o conceito de ineficácia e suas consequências 

pragmáticas. 

 

 Conquanto a teoria das nulidades seja tema polêmico e intricado239, para os efeitos 

do presente trabalho consideraremos o exame dos negócios jurídicos sob três planos: 

existência, validade e eficácia. Nas palavras de Junqueira de Azevedo, “plano da 

existência, plano da validade e plano da eficácia são os três planos nos quais a mente 

humana deve sucessivamente examinar o negócio jurídico, a fim de verificar se ele obtém 

plena realização”.240  

  

  Esses planos não se confundem e não há uma gradação de invalidade entre o ato 

inexistente, nulo e anulável: no plano da existência tem-se o negócio existente e o negócio 

inexistente; no plano da validade o negócio é válido ou inválido (subdividido em nulo ou 

anulável); e, no plano da eficácia existem o negócio eficaz e o negócio ineficaz em sentido 

restrito.241 

 

                                                 
238 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.4.1, quando tratamos da ineficácia de atos praticados durante a 
recuperação judicial. 
239 Não se pretende aqui esgotar o assunto, para não escapar do escopo do presente trabalho. Parece-nos 
importante, no entanto, a compreensão da ineficácia do negócio jurídico, também para a análise dos efeitos 
da decisão que declara a ineficácia. 
240 AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, p. 24. E complementa o autor: “A nosso 
ver, o aparentemente insolúvel problema das nulidades está colocado de pernas para o ar. É preciso, em 
primeiro lugar, estabelecer, com clareza, quando um negócio existe, quando, uma vez existente, vale, e 
quando, uma vez existente e válido, ele passa a produzir efeitos. Feito isto, a inexistência, a invalidade e a 
ineficácia surgirão e se imporão à mente com a mesma inexorabilidade das deduções matemáticas” (Ibid., p. 
25). 
241 AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, p. 63. 
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 O exame do negócio jurídico, nessa linha, deve ser feito pela “técnica de eliminação 

progressiva”: (i) primeiramente, deve ser analisado, no plano da existência, se esse negócio 

jurídico existe ou não; (ii) somente se o negócio jurídico existir se passa então ao plano da 

validade, em que serão identificados os negócios válidos ou inválidos (nulos ou anuláveis); 

e (iii) finalmente, reconhecida a validade do negócio (porque o inválido não passa para o 

plano da eficácia) pode-se verificar o plano de eficácia desse negócio jurídico.242  

  

  Assim, superado o plano da existência, quando se fala na ineficácia em seu sentido 

restrito está-se referindo a um negócio jurídico válido. Ou seja, uma vez reconhecida a 

existência do negócio e sua validade, aí sim se pode avaliar a sua eficácia e pensar em 

decisão judicial que tolha a efeitos desse negócio jurídico, que remanesce existente e 

válido.243 A eventual ineficácia do ato, decorrente da sua nulidade, não se confunde com a 

ineficácia de um ato jurídico existente e válido. 

 

 Nessa linha ensina Pontes de Miranda que “não tem sentido falar-se da validade ou 

invalidade a respeito do que não existe”, e “os conceitos de validade ou invalidade só se 

referem a atos jurídicos, isto é, a atos humanos que entraram (plano da existência) no 

mundo jurídico e se tornaram, assim, atos jurídicos”. Complemente ainda que “há fatos 

jurídicos que são ineficazes, sem que a respeito dêles se possa discutir validade ou 

invalidade. De regra, os atos jurídicos nulos são ineficazes; mas, ainda aí, pode a lei dar 

efeitos ao nulo”.244 

 

 No plano da existência analisam-se os elementos do negócio jurídico: (i) os 

elementos gerais, próprios de qualquer negócio, subdivididos em intrínsecos, ou 

constitutivos (forma, objeto e circunstâncias negociais) e extrínsecos (agente, lugar e 

tempo do negócio); (ii) os elementos categoriais, próprios de cada tipo de negócio, 

subdivididos em inderrogáveis, ou essenciais (que definem o tipo do negócio) e 

derrogáveis ou naturais, que defluem da sua natureza sem ser essencial à estrutura; e (iii) 

                                                 
242 AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, p. 63-64. 
243 Nessa linha a lição de Bulhões Carvalho: “Pode, com efeito, um ato conter todas as condições de validade 
e, entretanto, não possuir eficácia, em virtude da falta dum elemento extrínseco ao ato, como ocorre, por 
exemplo, no caso de ato condicional, ou complementar exigido pelo contrato ou pela lei, em que falta a 
condição suspensiva ou ocorra a resolutória; ou haja um negócio jurídico concluído em nome de outra sem 
retificação, ou se verifique a prescrição (Windscheid, loc. cit.)” (BULHÕES CARVALHO, Sistema de 
nulidades dos atos jurídicos, p. 154). 
244 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 7. 
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os elementos particulares, que são aqueles existentes sem serem gerais ou categoriais 

(condição, termo e encargo).245 

 

 Na análise da validade do negócio jurídico, avaliam-se os requisitos do negócio, para 

que possa entrar no mundo jurídico.246 Existe um paralelismo entre os planos da existência 

e da eficácia, na medida em que os requisitos são as qualidades que os elementos devem 

ter.247 

 

 Nessa linha, como requisitos de validade, existem aqueles (1) relacionados aos 

elementos intrínsecos: (a) a declaração de vontade, resultante de um processo volitivo, com 

plena consciência da realidade, escolhida com liberdade e deliberada sem má-fé, (b) o 

objeto lícito, possível e determinado ou determinável, (c) forma conforme a prescrição 

legal, se houver; (2) relacionados aos elementos extrínsecos: (a) agente capaz e 

legitimidade, (b) tempo, se a legislação assim impuser, (c) lugar apropriado; (3) 

relacionados aos elementos categoriais inderrogáveis, mediante o atendimento do regime 

jurídico do negócio escolhido; (4) relacionados aos elementos particulares: (a) as 

condições não podem, dentre outras limitações, ser ilícitas, meramente potestativas, 

perplexas (incompreensíveis ou contraditórias), condicionar o negócio a fato juridicamente 

impossível, (b) termo e (c) encargo, que não poderá ser ilícito ou impossível.248  

 

 Finalmente, no plano da eficácia, que aqui mais nos interessa, importa a eficácia 

jurídica do negócio, especialmente a sua eficácia própria ou típica, referente aos efeitos 

pretendidos. A regra geral é da eficácia dos negócios válidos, porém, confirmando a 

diferença entre os planos da validade e da eficácia, pode ocorrer a eficácia de um negócio 

nulo ou ainda a ineficácia de um negócio válido.249  

 

                                                 
245 AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, p. 39-40. 
246 O negócio jurídico é disciplinado pelos artigos 104 e seguintes do Código Civil de 2002. Há disposições 
sobre a validade dos negócios e sobre as causas de anulação e anulabilidade, especialmente decorrentes dos 
“defeitos do negócio jurídico” nos artigos 138 e seguintes. 
247 AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, p. 42. 
248 AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, p. 47-48. Para Pontes de Miranda os 
pressupostos de validade concernem: “a) ao sujeito ou sujeitos do ato jurídico, que consentem ou devem 
assentir; b) ao objeto do ato jurídico; c) a elementos do ato jurídico relativos ao gestum (forma + o que é 
essencial em ato, sem ser a forma em sentido estrito): forma externa (art. 145, III) e interna” (art. 145, IV)” 
(PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 4). 
249 AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, p. 49. 
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 E a ineficácia do negócio jurídico pode ser: (i) ineficácia pendente ou simples, 

quando falta um elemento integrativo à plena eficácia de um negócio em formação, seja de 

um elemento acessório exigido pelas partes (negócios sob condição suspensiva), seja de 

um elemento estranho àquela vontade; e (ii) ineficácia relativa, ou inoponibilidade, se o 

contrato, embora válido entre as partes, não é oponível ao terceiro (ocorre, v.g., na hipótese 

do artigo 290 do Código Civil de 2002: “a cessão do crédito não tem eficácia em relação 

ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em 

escrito público ou particular, se declarou ciente da decisão feita”).250 

 

 A ineficácia relativa – em que o ato é ineficaz apenas para determinada pessoa, 

conservando-se eficaz para as demais –, não deve ser confundida com a anulação do ato 

viciado, o qual tem seus efeitos apagados, retornando as partes para o estado anterior à 

prática do ato.251  

 

 Como aponta Bulhões Carvalho, umas das modalidades da ineficácia relativa ou 

inoponibilidade é a “ineficácia relativa a terceiro em virtude de impugnação judicial por 

parte deste terceiro, por exemplo, certos casos de fraude contra credores; ação revocatória 

dos atos do falido; ineficácia em relação ao exequente da cessão do crédito penhorado, cuja 

penhora tenha sido inscrita”.252   

 

 Apesar da lição de autorizada doutrina, como já exposto, no direito civil, 

especialmente no Código Civil de 2002 o legislador não acolheu a teoria da ineficácia dos 

atos praticados em fraude contra credores.253 Situação diferente se deu no direito 

                                                 
250 AZEVEDO, Negócio jurídico, existência, validade e eficácia, p. 53. Na mesma linha: BULHÕES 
CARVALHO, Sistema de nulidades dos atos jurídicos, p. 155.  
251 THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 182. Para Betti, a invalidade é “[...] aquela falta de 
idoneidade para produzir, por forma duradoura e irremovível, os efeitos essenciais do tipo”, ao passo que a 
ineficácia se caracteriza com um ato “[...] em que estejam em ordem os elementos essenciais e os 
pressupostos de validade, quando, no entanto, obste à sua eficácia uma circunstância de fato a ele extrínseca” 
(BETTI, Teoria geral do negócio jurídico, p. 11, n. 570).  
252 BULHÕES CARVALHO, Sistema de nulidades dos atos jurídicos, p. 160. No mesmo sentido: 
THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 180. Em sentido diverso, a posição de Pontes de 
Miranda: “Tanto no direito civil quanto no direito comercial comum, a sanção contra a fraude à lei é a 
anulabilidade, mas a lei falencial preferiu a técnica justinianéia da revogabilidade. Uma e outra são 
inconfundíveis com a sanção da ineficácia relativa ex lege; com mais forte razão, com a sanção de ineficácia 
absoluta, ex lege” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 415-416). O mesmo autor, 
no entanto, diferencia as hipóteses do artigo 53 (revocatória falencial), daquelas do artigo 52, reconhecendo 
que em relação à última “a regra jurídica é sobre ineficácia, e não sobre inexistência, ou sobre invalidade. 
Não há indisponibilidade pelo insolvente; há ineficácia relativa. Os atos atingidos não são nulos, nem 
anuláveis; são relativamente ineficazes” (Ibid., p. 425). 
253 Sobre o assunto, ver, supra, item 2.1.3. 
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falimentar, em que, nos últimos diplomas legais, essa divisão entre os planos da existência, 

validade e eficácia foi respeitada, ao menos para efeitos da fraude contra credores praticada 

pelo falido antes da decretação da quebra. 

 

 Desse modo, transportando esses conceitos para a ineficácia falimentar, a decisão 

judicial do artigo 129 declara a ineficácia relativa de um negócio válido (ou 

inoponibilidade), o qual será inoponível em relação à massa falida. Em princípio254, o 

negócio jurídico é existente e válido, mas será relativamente ineficaz (inoponível) em 

relação à massa falida. 

 

 Há, nesse aspecto, proximidade da ineficácia objetiva do artigo 129 com a fraude de 

execução, prevista pelo artigo 593 do Código de Processo Civil. O reconhecimento da 

fraude de execução implica a ineficácia do ato apenas em relação ao credor que tenha 

suscitado a fraude, remanescendo, no mais, válido o negócio impugnado.255 

 

 Com efeito, na fraude de execução “a teoria da ineficácia conduz a reconhecer que o 

negócio fraudulento, mas sem defeitos internos (vícios da vontade, incapacidade do agente 

etc.), produz seus efeitos em relação ao devedor-alienante e ao terceiro adquirente do bem, 

sem produzir contudo o efeito de subtrair o bem à responsabilidade pelas obrigações 

daquele”.256 

 

 No entanto, conquanto a doutrina seja unânime ao sustentar tratar as hipóteses do 

artigo 129 como ineficácia em relação à massa falida, há alguma oscilação em relação à 

natureza da ineficácia. Alguns autores falam simplesmente em “ineficácia em relação à 

massa falida”257, outros, como Pontes de Miranda258, afirmam tratar-se de ineficácia 

                                                 
254 Pode ocorrer de o negócio possuir outro defeito, que não será impugnado por meio da ação revocatória. 
255 Sobra a fraude à execução, ver, supra, item 2.2. 
256 DINAMARCO, Instituição de direito processual civil, v. IV, p. 427. 
257 Carvalho de Mendonça fala apenas em atos “ineficazes ou privados de efeitos sòmente em relação à 
massa” (CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 513). Na mesma 
linha: CAHALI, Fraude contra credores, p. 601; MILANI, Mario Sérgio. Lei de recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial e falência comentada. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 497; BEZERRA 
FILHO, Manuel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências comentada. 7. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 281-289; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 313; 
LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 146-147; REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 191-
193; COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 344; LEONEL, Da 
ação revocatória no direito da falência, p. 22-23. 
258 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 425. Theodoro Júnior e Faria também 
ensinam que os incisos do artigo 129 “retratam negócios jurídicos afetados pela ineficácia relativa. Trata-se 
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relativa, que consistiria na inoponibilidade em relação à massa falida, outros, como Senise 

Lisboa, apontam que se cuida de ineficácia stricto sensu, mas “relativa ou parcial porque 

referente somente aos credores (relatividade subjetiva)”259, há, ainda, quem fale em 

ineficácia parcial260 ou ineficácia absoluta.261 

  

 Há também a classificação da ineficácia como objetiva (correspondente ao artigo 129 

da LRE), que se diferencia da ineficácia subjetiva (correspondente ao artigo 130 da LRE). 

A primeira seria demarcada pela dispensa de prova do elemento subjetivo, ou seja, do 

conluio fraudulento entre os contratantes, ao passo que a segunda seria caracterizada pela 

imprescindibilidade desse elemento subjetivo. 

 

 É nesse sentido a lição de Coelho, de que se encontra “nas hipóteses do art. 129 a 

ineficácia objetiva (porque independente de perquirição sobre as intenções dos sujeitos), e 

nas do art. 130 a ineficácia subjetiva (porque dependente dessa perquirição). Em relação à 

primeira, o legislador listou atos que, praticados com ou sem fraude, não produzirão efeitos 

                                                                                                                                                    
de negócios plenamente válidos entre os contratantes, cujos efeitos, entretanto, não se produzem em relação 
aos credores concursais. Vale dizer: os bens e os direitos alienados pelo falido nas circunstâncias do art. 129 
se submetem à arrecadação da massa, como se não tivesse sido praticada a alienação (sem embargos de 
continuarem pertencendo ao patrimônio do adquirente)” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados antes da falência, p. 908-909). Também Claro fala em ineficácia relativa e 
inoponibilidade (CLARO, Revocatória falimentar, p. 123-124). 
259 LISBOA, Roberto Senise. Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de falências. DE 
LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas 
e de falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 513. Também Tepedino menciona a ineficácia em sentido 
estrito, por meio da qual “[...] o ato é válido, porque presentes todos os seus elementos constitutivos, mas, por 
uma razão que lhe é exterior, e que, normalmente, se verifica a posteriori e não concomitantemente à sua 
prática, fica privado de alguns efeitos ou sem eficácia diante de certas pessoas” (TEPEDINO, Comentários à 
lei de recuperação de empresas e falências, p. 457-458). Calças vale-se da lição de Junqueira Azevedo para 
mencionar o negócio jurídico que é válido, mas ineficaz em sentido estrito (CALÇAS, Manoel de Queiroz 
Pereira. Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência. Revista do Advogado, ano XXV, 
n. 83, p. 88-97, set. 2005, p. 90). Pacheco aponta que na hipótese do artigo 129 se cuidaria de ineficácia 
decorrente da lei, ao passo que no artigo 130 seria ineficácia decorrente da revogação (PACHECO, Processo 
de recuperação judicial, extrajudicial e falência, p. 384). 
260 Nessa linha é a posição de Franco e Sztajn, que diferenciam a invalidade (absoluta e relativa), a ineficácia, 
a impugnabilidade, a inoponibilidade, que deve ser sempre declarada judicialmente. Após analisar as quatro 
hipóteses, concluem pela ineficácia parcial (FRANCO; SZTAJN, Falência e recuperação da empresa em 
crise, p. 168). 
261 Nesse sentido sustenta Nogueira: “Parece-nos adequado afirmar que os casos do art. 129 são causa de 
ineficácia absoluta relativamente à massa falida e a ação se reveste de cunho declarativo e os do art. 130, 
hipóteses susceptíveis de desconstituição de ineficácia, ações revocatórias falenciais, verdadeiras ações 
constitutivas negativas de direito (Cfr. Pontes de Miranda, 1999, p. 381)” (NOGUEIRA, Ricardo José 
Negrão. Ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de 
(Coord.). Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 489). 
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perante a massa falida; em relação à ineficácia subjetiva, preferiu assentar um conceito 

largo o suficiente para coibir qualquer prática fraudulenta”.262 

 

 Na linha do quanto já expusemos, e com fundamento em respeitada doutrina, 

acreditamos cuidar-se ineficácia cuja natureza é relativa, diretamente ligada à 

inoponibilidade, por meio da qual o negócio jurídico é existente e válido, contudo ineficaz 

(inoponível) em relação à massa falida.263 Apesar de nos parecer correta a distinção das 

ineficácias em objetiva ou subjetiva, essa classificação está mais relacionada aos requisitos 

para a declaração da ineficácia, que será relativa em ambos os casos, tornando inoponível o 

negócio à massa falida. 

 

 Como já mencionamos ao tratar da ação pauliana264, a definição da ineficácia ou 

anulabilidade do ato jurídico é relevante, ultrapassa o interesse meramente acadêmico e 

acarreta consequências importantes sob o aspecto pragmático.265 

 

 O magistrado, ao identificar uma das hipóteses dos incisos do artigo 129 e declarar a 

ineficácia em relação à massa falida, estará apenas determinando que aquele negócio 

jurídico não produzirá efeitos em relação aos credores. Por exemplo, cuidando-se de uma 

alienação, o bem alienado poderá ser arrecadado e fazer parte da realização do ativo e 

posterior pagamento aos credores, sem que exista, no entanto, nulidade do negócio 

jurídico, que remanescerá válido entre as demais partes que dele participaram (falido, o 

contratante e eventual terceiro envolvido). 

 

                                                 
262 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 345. Também utilizam 
essa terminologia: CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, passim; 
MILANI, Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência comentada, p. 497; BEZERRA 
FILHO, Lei de recuperação de empresas e falências comentada, p. 282; MARTIN, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados na falência, p. 478-479; TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito 
empresarial: falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2011, p. 464-479. O Projeto do Novo 
Código Comercial (projeto n. 1.572/2011, em trâmite na Câmara dos Deputados, relator Deputado Vicente 
Candido), que tem por base minuta do Professor Fábio Ulhoa Coelho, adota essa classificação, em seu artigo 
627: “A ineficácia é: I – objetiva, quando não depende da prova da intenção da sociedade falida de frustrar os 
objetivos da execução concursal; ou II – subjetiva, quando caracterizada pelo conluio entre a sociedade falida 
e o contratante para a realização da fraude” (Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884>. Acesso em: out. 2011). 
263 NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crisi dele imprese, p. 172. 
264 Ver, supra, item 2.1.3. 
265 O assunto será objeto de análise novamente quando tratarmos dos efeitos do reconhecimento da ineficácia 
(ver, infra, itens 3.2.9 e 3.3.11). 
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 O negócio, apesar de ineficaz frente à massa falida, que poderá promover a 

arrecadação e alienação do bem para o pagamento dos credores, em relação à parte 

contratante, ao falido e eventual terceiro envolvido continuará surtindo seus efeitos. O 

falido, assim, continua pessoalmente responsável pelas obrigações que livremente assumiu, 

podendo o terceiro de boa-fé buscar que ele responda pelas perdas e danos sofridos em 

decorrência da declaração de ineficácia.266 

 

 Como ensinam Theodoro Júnior e Faria, “a maior importância da qualificação como 

ineficaz de um negócio jurídico em fraude de credores reside em que a declaração judicial 

da fraude não lhe retira a validade. O adquirente continuará dono do bem, ou titular do 

direito, mesmo depois de sua arrecadação para a massa. O despojamento de seu direito só 

virá a acontecer com a expropriação executiva, como parte da realização do ativo da 

massa.” E complementam que, “se, por alguma razão, o bem não for levado a arrematação, 

nunca o adquirente terá sido privado de seu domínio. Continuará dono do bem como se 

jamais houvesse praticado a fraude contra credores do alienante. E, até mesmo depois da 

expropriação executiva, nem sempre restará o adquirente totalmente privado de direitos 

que lhe transmitiu validamente o falido”.267 

 

 Desse modo, na possível, embora improvável, hipótese de encerramento da falência 

com o pagamento de todos os credores (artigo 158, incisos I e II, LRE), e caso o bem 

objeto do negócio não tenha sido alienado pela massa falida, esse bem não retornará ao 

patrimônio do devedor e sim ao patrimônio do alienatário, pois a eficácia operou-se apenas 

em relação à massa falida.268 

  

 Ademais, o conceito de ineficácia do negócio jurídico determinado pelo artigo 129 da 

LRE poderá surtir consideráveis efeitos práticos quando se cuida de extinção da falência, 

não pelo pagamento parcial dos credores ou extinção das obrigações do falido (artigo 156 e 

158, LRE), mas em razão da reforma da decisão que decretara a falência, por meio do 

competente recurso de agravo interposto por qualquer dos legitimados (artigos 99 e 100, 

LRE). 

 

                                                 
266 CAHALI, Fraude contra credores, p. 604. 
267 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
908. 
268 MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados na falência, p. 472. 
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 Imagine-se que, decretada a falência e enquanto pendente recurso de agravo de 

instrumento ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, tenha sido reconhecida a 

ineficácia de determinando negócio jurídico, com fundamento em algum dos incisos do 

artigo 129 da LRE. Transitada em julgado essa decisão, e sem que tenha havido tempo 

hábil para a arrecadação e alienação do respectivo produto, sobrevém decisão, reformando 

a sentença de falência, com trânsito em julgado, por meio da qual se extingue o processo 

de falência (revogação do decreto), retornando-se a situação ao status quo ante. 

 

 Como ficaria então a situação da ineficácia declarada na tramitação do processo 

falimentar? Reconhecida a ineficácia do negócio jurídico e com a posterior extinção da 

falência, nada haveria de ser feito, já que a massa falida (objetiva e subjetiva) não mais 

existiria em decorrência da extinção da falência. O negócio jurídico, portanto, remanesce 

regularmente válido entre as partes que dele participaram, já que a ineficácia relativa o 

tornava inoponível apenas frente à massa falida, que não mais existe.269   

 

 Ainda que tenha ocorrido a arrecadação do bem objeto da ineficácia e eventual 

alienação (realização do ativo) – situação, mais uma vez, pouco provável270 –, com a 

extinção da falência (e da massa falida objetiva e subjetiva) caberá ao devedor (não mais 

falido), promover as medidas cabíveis para que a situação retome o seu estado anterior, 

promovendo a devolução do bem ao contratante que tenha sido prejudicado com a 

declaração de ineficácia. 

 

3.2.2 Natureza jurídica da decisão (declaração + restituição) 

 

 Na linha do quanto exposto, diante do reconhecimento de que a decisão a ser 

proferida nas hipóteses do artigo 129 reconhece apenas a ineficácia do negócio jurídico 

frente à massa falida, a natureza de tal decisão (que poderá ser uma sentença, se ajuizada 

                                                 
269 Requião ensina que “[...] o encerramento da falência torna sem objeto a revogação do ato, o mesmo 
ocorrendo com o pagamento de todos os credores. O Supremo Tribunal Federal assim decidiu: ‘a revocatória 
não devolve os bens ou seu valor ao falido, mas à massa. Desde que essa já não exista pelo encerramento da 
falência, não há como fazer-se essa restituição’ (RTJ, 57/94 e Rev. Dos Tribs., 439/259)” (REQUIÃO, Curso 
de direito falimentar, v. 1, p. 203). 
270 Pouco provável considerando-se: (i) a grande chance de concessão de efeito suspensivo ao agravo (artigos 
527, III, e 558 do CPC); (ii) o tempo de espera para o julgamento do agravo (que costuma ser menor do que 
da apelação); e (iii) o fato de que o início da alienação dos bens depende de prévia avaliação, procedimento 
que certamente levará alguns meses (artigo 108 e seguintes da LRE). 
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ação para esse fim, ou decisão interlocutória, se declarada em defesa ou incidentalmente no 

curso do processo) será declaratória.271  

 

 Especialmente a partir da técnica adotada pela atual legislação falimentar, que 

facilitou a via processual para a obtenção da ineficácia objetiva, que “poderá ser declarada 

de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou 

incidentalmente no curso do processo”, parte da doutrina inclusive diferencia o remédio 

processual do artigo 129, que não seria uma “ação revocatória”, mas sim uma “ação 

declaratória de ineficácia”.272 

 

 Embora não concordemos com essa divisão – pois, caso seja necessário o 

ajuizamento de ação para o reconhecimento da ineficácia objetiva, ela será a própria ação 

revocatória prevista pelo artigo 130273 –, essa classificação confirma o entendimento geral 

sobre a tutela declaratória da decisão com fundamento no artigo 129 da LRE. 

 

 Todavia, não se pode olvidar que, conquanto tenha cunho declaratório o 

reconhecimento judicial da ineficácia, nem sempre a simples declaração será suficiente 

para que a massa falida possa arrecadar e liquidar o bem objeto de ineficácia na realização 

do ativo. 

 

 Isso porque, nas hipóteses dos inciso I (constituição de direito real de garantia), 

inciso V (renúncia à herança ou legado) e inciso VIII (registros de direito reais e de 

transferência de propriedades após a decretação da falência), parece-nos que realmente a 

simples declaração de ineficácia dos respectivos atos será suficiente, podendo o 

administrador judicial ignorar os efeitos desses atos, ou seja, desconsiderar a garantia 

oferecida a determinado credor, arrecadar e alienar os bens que fossem devidos a título de 

                                                 
271 Parece não existir maior dissenso na doutrina nacional sobre esse ponto. Ver, por todos: CAHALI, Fraude 
contra credores, p. 598-600. Nery Júnior, no entanto, sustenta que “tanto a ineficácia prevista na LF 52, 
quanto a anunciada na LF 53 ensejam a desconstituição do ato ou negócio jurídico, de sorte que ambas as 
pretensões têm natureza constitutiva negativa (desconstitutiva)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Ineficácia do 
negócio jurídico previsto na LF 52, VIII: alienação do estabelecimento comercial (trespasse). Revista de 
Direito Privado, 11, n. 3, p. 225-243, jul./set. 2002, p. 240). 
272 Adotam a “ação declaratória de ineficácia” para as hipóteses do artigo 129: TOMAZETTE, Curso de 
direito empresarial, p. 476-477; BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 288; 
CLARO, Revocatória falimentar, p. 122-124; PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. 
XXVIII, p. 374-375. 
273 Nesse sentido: CAMPINHO, Falência e recuperação da empresa, p. 381; THEODORO JÚNIOR; 
FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 911. Sobre o assunto, ver, 
infra, item 3.2.7, quando tratamos das vias processuais para declaração da ineficácia objetiva. 
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herança e ou que tenham sido transferidos após a declaração de falência. Até mesmo 

eventual doação (inciso IV) de um imóvel, se declarada ineficaz, possibilitará à alienação 

desse bem juntamente como os demais bens arrecadados, como se a doação não existisse 

em relação à massa falida. 

 

 No entanto, se se estiver diante de pagamento de dívidas não vencidas, pagamento 

anormal de débito ou mesmo de um ato gratuito envolvendo a transferência de valores, 

parece-nos que a simples declaração de ineficácia não surtirá nenhum efeito em relação à 

massa falida. Caso declarado ineficaz o pagamento de uma dívida não vencida pela falida, 

o valor respectivo continuará com o credor beneficiado, apesar de reconhecida a ineficácia 

do pagamento.  

 

 Ou seja, a quitação dessa dívida não produzirá efeito em relação à massa falida (em 

relação a ela, essa quitação não existe e o terceiro continua sendo credor daquela quantia), 

mas a simples declaração da ineficácia não é suficiente para que se opere o retorno do 

valor à massa falida objetiva, sem que nenhum ato executivo seja realizado (salvo a 

improvável hipótese de restituição espontânea do montante pelo credor). 

 

 Isso significa que o artigo 135 da LRE, conquanto fale apenas “na sentença que 

julgar procedente a ação revocatória”, deve gozar de plena aplicabilidade também para as 

hipóteses de ineficácia objetiva, em qualquer dos meios processuais em que essa decisão 

venha a ser proferida (em ação própria ou incidentalmente), respeitadas as peculiaridades 

de cada uma delas, como veremos abaixo, ao tratar das vias processuais adequadas para a 

declaração de ineficácia objetiva.274 

 

 A depender do negócio jurídico que venha a ser objeto da declaração de ineficácia, 

caberá ao magistrado declarar a ineficácia do negócio em relação à massa falida, mas 

também, com fundamento no artigo 135 da LRE, determinar o retorno do bem à “massa 

falida em espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e 

danos”.275  

                                                 
274 Ver, infra, item 3.2.7. 
275 Nesse sentido, Tomazette sustenta que “com a declaração de ineficácia do ato, as partes deverão retornar 
ao estado anterior, com a restituição do que saiu do patrimônio do devedor, bem como deve ser restabelecida 
a situação anterior entre os credores. Por aplicação analógica do artigo 135 da Lei n. 11.101/05, deve-se dar 
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 Da leitura desse dispositivo extrai-se também a escolha oferecida ao réu, na 

declaração de ineficácia – seja na objetiva, seja na subjetiva – de restituir a coisa ou pagar 

indenização correspondente ao valor de mercado, oferecendo à massa falida o valor atual 

do bem atingido pela ineficácia. O artigo 135, ao mencionar a restituição do bem em 

espécie “ou o valor de mercado”, acolheu expressamente essa possibilidade.276  

 

 Cuida-se da demonstração do caráter restitutório da ação revocatória, que tem o 

evidente objetivo de restauração da garantia patrimonial aos credores, presente não apenas 

na ação revocatória do artigo 130 como também na ineficácia objetiva do artigo 129.277  

 

 Essa função de restituição é reforçada pela disposição do artigo 136, que menciona 

ineficácia e revogação (portanto artigos 129 e 130), e possibilita a restituição por parte do 

credor (contratante atingido pela ineficácia) daquilo que efetivamente ele “entregou ao 

devedor”, isto é, o bem ou valor que tenha sido restituído à massa falida como decorrência 

da declaração de ineficácia. 

 

 Assim, nos casos em que envolvam dinheiro, especialmente pagamento de dívidas 

não vencidas ou utilizando-se de meios anormais, esse “retorno do bem” exigirá, na 

verdade, a intimação do terceiro para a restituição do montante e, caso assim não proceda, 

será necessária uma verdadeira execução (“cumprimento da sentença”) para que o bem seja 

restituído à massa falida. E, como já mencionado, a consciência desse fato acarreta 

                                                                                                                                                    
ao terceiro a possibilidade de optar pela restituição do bem em espécie ou pagamento do valor atualizado do 
bem” (TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 478). 
276 “Sendo finalidade precípua da revocatória a recomposição do patrimônio da massa, admite-se a justa 
indenização em dinheiro, dispensada a restituição da coisa” (ABRÃO, Da ação revocatória, p. 131). Na 
mesma linha: BONFATTI, Sido; CENSONI, Paolo Felice. Manuale di diritto fallimentare. terza edizione. 
Padova: CEDAM, 209, p. 290; SATTA, Diritto fallimentare, p. 260-261; NIGRO; VATTERMOLI, Diritto 
della crisi dele imprese, p. 172; TEPEDINO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 
empresas, p. 481. Em sentido contrário o precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “Na 
situação em comento, extrai-se das informações obtidas pelo Sr. Leiloeiro por terceiros, de que os bens em 
questão perderam valor. Primeiramente, saliento que os bens alienados à recorrente já eram usados quando da 
realização do negócio jurídico. Ademais, é natural que os bens tenham perdido valor pelo simples transcurso 
do tempo. Conseguinte, nos termos do art. 54 da Lei de Falências, em que pese a diminuição do valor dos 
bens objeto da presente demanda, enquanto existentes, os bens devem ser restituídos à Massa Falida, não 
havendo falar em indenização por valor equivalente. Assevero que apenas em situações excepcionais, em que 
não há a possibilidade de restituição do bem, quando esse deixa de existir, por exemplo, que se deve pensar 
na hipótese de indenização, o que não é o caso dos autos” (AI 70029418332, Rel. Des. Romeu Marques 
Ribeiro Filho, j. 24.06.2009.) 
277 PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, p. 1007 e BONFATTI; CENSONI, Manuale di diritto 
fallimentare, p. 209. 



 94

importantes consequências na via processual que deverá ser adequada para cada uma das 

hipóteses de ineficácia. 

 

 Trazendo essa constatação para o plano da natureza da decisão a ser proferida, 

continua-se entendendo que a declaração de ineficácia terá natureza declaratória, todavia, 

uma vez declarada a ineficácia, haverá outro capítulo dessa decisão, com natureza 

restituitória (condenatória), que possibilitará a utilização de medidas executivas visando ao 

retorno do bem (especialmente dinheiro), tais como a penhora de dinheiro ou bens do 

credor favorecido pelo pagamento ineficaz.  

 

 A questão processual pode gerar alguma perplexidade, porquanto é cediço na 

doutrina que a sentença declaratória não constitui título executivo para a execução forçada, 

salvo para os capítulos condenatórios relacionados às despesas do processo e honorários 

advocatícios.278 

 

 Pontes de Miranda trata do assunto sob a perspectiva da carga de eficácia da ação 

declaratória279, apontando que “a ação declaratória de ineficácia relativa é preparatória da 

execução; não é ação executiva, mas a sentença tem eficácia imediata executiva, e não só 3 

de executividade. Com ela, o que se tem por fito é saber-se, a respeito de outros bens, se a 

ação concursal os alcança. Mas, no processo mesmo da ação, que é, como temos dito, 

declaratória, pode ser dada a execução: colhe-se logo o bem que, se tivesse eficaz a 

alienação, ou a gravação, teria de ser apanhado no patrimônio do terceiro”.280 

                                                 
278 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. III, p. 206. Há, atualmente, crescente discussão 
sobre a eventual possibilidade de execução da sentença declaratória e dissenso sobre a classificação das 
sentenças (ver, dentre outros: ZAVASCKI, Teori Albino. Sentenças declaratórias, sentenças condenatórias e 
eficácia executiva dos julgados. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras Complementares de Processo Civil. 
5. ed. Salvador: Editora Jus PODIVM, 2007. p. 35-45; DINAMARCO, Instituições de direito processual 
civil, v. IV). Para o fim que aqui discutimos, parece-nos que o melhor caminho não é entender pela 
possibilidade de execução da sentença declaratória de ineficácia, mas sim reconhecer que a sentença contém 
dois capítulos dependentes e o segundo (restituição, portanto, condenação) é passível de execução. 
279 Em seu tratado sobre as ações, Pontes de Miranda, levando-se em conta a eficácia preponderante das 
ações (classificação quinária das sentenças), sustenta que não há nenhuma sentença que seja pura, haverá 
sempre cargas de declaratividade, constitutividade, condenatividade, mandamentalidade e executividade. 
Todas as ações teriam os cinco tipos de eficácia possível, mas predominaria uma ou outra conforme o caso, 
segundo um critério de hierarquia (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. v. I, p. 113-117).  
280 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 375. E complementa: “A execução da 
sentença declaratória de ineficácia relativa, uma vez que ela tem eficácia executiva imediata, faz-se nos 
outros autos da ação (declaratória) de ineficácia. Cumpre-se, assim, a sentença proferida na ação de ineficácia 
relativa, que está embutida no processo executivo concursal. Cumprimento, portanto, de sentença nos 
próprios autos da ação. Coincide, porém, pelo embutimento, que se está concursalmente executando, o que 
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 Parece-nos, contudo, que, na linha defendida pela doutrina italiana281, será objeto de 

execução não a declaração de ineficácia do negócio jurídico, mas sim o capítulo da decisão 

que determina, como consequência da declaração de ineficácia, o retorno dos bens à massa 

falida, caso seja necessário (como mencionado, nem sempre serão necessárias medidas 

para esse fim). A decisão terá cunho declaratório (capítulo declaratória da ineficácia), mas 

também há o componente de restituição do bem, para que retorne ao status quo ante 

(capítulo condenatório da restituição do bem, que configura título executivo judicial).282 

 

 Sob a perspectiva da teoria dos capítulos da sentença (ou capítulos da decisão 

interlocutória), existe uma relação de dependência entre os capítulos: “Há uma 

prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o julgamento de uma delas 

(prejudicial) determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada)”. O capítulo que 

determinar o retorno do bem à massa falida é dependente do capítulo que declara a 

ineficácia do negócio jurídico, e fica prejudicado caso seja afastada a ineficácia.283 A 

despeito da relação de dependência, não há prejuízo de que tenham natureza e formas de 

cumprimento diversas.284 

  

                                                                                                                                                    
faz do ato executivo (apreensão, ou o que seja) também arrecadação, ato do procedimento concursal” (Ibid., 
p. 375). 
281 É esse o enfoque dado por Massimo Fabiani, no sentido de que, considerando constitutiva a ação 
revocatória, a possibilidade de execução provisória da sentença reside no capítulo condenatório (acessório ao 
constitutivo), especialmente quando se tratar de soma em dinheiro, em que fica mais evidente o caráter 
restitutório da ação revocatória (Provvisoria esecutorietà della sentenza di revoca dei crediti. Il Fallimento e 
le altre procedure concorsuali, n. 2/2002, p. 199-207; Revocatoria fallimentare: attualitá dell’instituto e degli 
aspetti processuali. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 2/1996, p. 105-115 e Provvisoria 
esecutorietà dei capi condennatori nelle sentenze revocatorie e interferenze con la riforma fallimentare. Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali,  n. 2/2007, p. 180-186). Na mesma linha: CORRADINI, Luigi. 
Questioni di diritto processuale nella revocatoria fallimentare. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 
n. 9/1991, II, p. 927-934 e BRAGADIN, Alvise; VALLE, Paola Dalla; SICCHIERO, Gianluca. Le 
revocatorie ordinarie e fallimentari. Torino: UTET, 2001, p; 187-203. 
282 Parece-nos estarem presentes os requisitos para a configuração do título executivo judicial, com a 
liquidez, certeza e exigibilidade (artigo 580, CPC). 
283 DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 
43. O processualista exemplifica que “o mesmo vínculo existe entre os capítulos que dispõem sobre a 
pretensão à rescisão contratual e sobre à pretensão à restituição da coisa que fora objeto do contrato 
rescindido, ficando prejudicada a segunda em caso de rejeição da primeira” (Ibid., p. 44) e ressalta ser a 
teoria dos capítulos de sentença aplicável também às decisões interlocutórias (Ibid., p. 48).  
284 Rago, sobre o assunto, aponta que há precedentes jurisprudenciais que afastam a tese de execução do 
capítulo condenatório, pois ele seria acessório ao principal (constitutivo) e seguiria a mesma sorte. Todavia, 
há outros precedentes, mais convincentes na opinião do autor, que entendem pela autonomia do capítulo 
condenatório em respeito ao constitutivo, sendo permitida sua imediata execução (RAGO, Geppino. Manuale 
della revocatoria fallimentare: profili sistematici di dottrina e giurisprudenza. seconda edizione. Padova: 
CEDAM, 2006, p. 139-140). Sobre o assunto, ver, também: QUATRARO; GIORGETTI; FUMAGALLI, 
Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I,  p. 667-668. 
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 Desse modo, existirão sim situações em que será necessária a execução 

(“cumprimento de sentença”), que poderá ser realizada, considerando-se a própria decisão 

como o título executivo judicial. A forma que será realizada essa execução dependerá da 

via processual em que ela foi proferida: se em ação revocatória, ou se em decisão 

interlocutória nos autos do processo falimentar, conforme será analisado mais adiante.285  

 

 Aplicam-se, então, dependendo das peculiaridades de cada situação, as regras 

processuais, referentes ao título executivo judicial, ao cumprimento de sentença e, se 

houver recurso contra a decisão judicial, à execução provisória (artigos 475-I e seguintes 

do Código de Processo Civil). 

 

3.2.3 A presunção do elemento subjetivo (conluio fraudulento) e do elemento objetivo 

(prejuízo da massa falida) 

 

 Consoante já mencionado, o aspecto marcante da ineficácia objetiva, além da 

predeterminação legal e taxativa dos atos que poderão ser declarados ineficazes, é a 

dispensa do elemento subjetivo (conluio fraudulento entre o devedor e contratante) e do 

elemento objetivo (prejuízo da massa falida). 

 

 O caput do artigo 129 – assim como o fazia o artigo 52 do Decreto-Lei 7.661/45 – foi 

muito claro ao determinar serem “ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o 

contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não 

intenção deste fraudar credores”. A dispensa do consilium fraudis, ou seja, da má-fé do 

devedor e daquele que com ele contratar, foi acolhida de forma incisiva pelo legislador, 

não deixando margem para discussão. 

 

 Os negócios jurídicos elencados no artigo 129 da LRE, praticados dentro dos 

períodos ali determinados286, foram escolhidos justamente porque são atos de notória 

fraude, com significativo potencial para causar prejuízo à massa falida. Atos gratuitos, 

pagamento de dívidas antes do vencimento, renúncia à herança, trespasse de 

estabelecimento comercial, constituição de direito real de garantia, são todos atos que 

                                                 
285 Ver, infra, item 3.2.7. 
286 Ver, infra, item 3.2.4. 
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denotam, quando menos, intenção de favorecimento de credores, especialmente quando 

praticados no período anterior à quebra.  

 

 Há, assim, uma razão para que se dispense os elementos subjetivo e objetivo em 

relação a eles. Cuida-se “de atos anômalos, constantes de enumeração taxativa e submetida 

à tipicidade legal rigorosa. Há sempre a colocação do evento dentro de um lapso de tempo, 

que a lei trata como ‘período suspeito’, no qual (confundindo, ou não, com o ‘termo legal 

de falência’) já era possível prenunciar o estado falimentar”.287 

 

 Discordamos, no entanto, de parte da doutrina defensora de que na ineficácia objetiva 

não existiria ou seria indiferente o elemento da fraude.288 Esse aspecto é muito bem 

colocado por Leonel: “Os autores que afirmam que, nos casos do art. 52, a fraude não entra 

como elemento necessário para a revogação, teriam melhor esclarecido o seu pensamento 

se houvessem dito que a prova da fraude é que não constitui o elemento básico para o 

pronunciamento da revogação”.289 

 

 Com efeito, também na ineficácia objetiva a fraude contra credores é o fundamento 

que justifica ser o ato declarado ineficaz, em situações extremas, até mesmo de ofício pelo 

magistrado. O que se dá, no entanto, é a dispensa da comprovação dessa fraude – seja no 

que se refere ao conluio fraudulento, seja no que se refere ao prejuízo sofrido pelos 

credores –, em razão das circunstâncias envolvidas: a natureza do ato, a declaração da 

falência e o período em que eles foram realizados, que os associa ao estado de insolvência 

que acarretou a quebra.  

 

                                                 
287 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
899. 
288 Os atos revogáveis “diferem dos atos ineficazes, pois, como vimos, naquele é indiferente a fraude. Por 
isso tem a ação revocatória com fundamento no art. 53 maiores afinidades com a ação pauliana do direito 
civil, tanto que para muitos autores elas são absolutamente idênticas” (LACERDA, Manual de direito 
falimentar, p. 154). Nessa linha apontava Requião, que “a diferença, como se depreende duas espécies de 
ação – a revocatória do art. 52 e a revocatória do art. 53 – consiste na ideia de que aquela não cogita da 
existência de fraude ou de dolo, da intenção ou não de prejudicar credores” (REQUIÃO, Curso de direito 
falimentar, v. 1, p. 193). Também Campinho anota que “o elemento subjetivo da fraude é aqui despiciendo. 
A ineficácia do ato resulta exclusivamente da incidência na hipótese prevista em lei, algumas das quais 
configuram atos ruinosos preconizados no inciso III, do artigo 94 (CAMPINHO, Falência e recuperação de 
empresa, p. 372). Valverde igualmente, para a hipótese do artigo 52, sustentava que “a fraude não entra como 
elemento necessário” (VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 357). 
289 LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 53. 
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 Existe, pois, na ineficácia objetiva, uma presunção de fraude, por meio da qual se 

dispensa a prova dos seus elementos objetivo (prejuízo da massa falida) e subjetivo 

(conluio fraudulento entre devedor e contratante).290 

 

 Contudo, a natureza dessa presunção é diversa no que se refere ao elemento subjetivo 

e ao elemento objetivo.291 

 

 Em relação ao elemento subjetivo, a presunção é absoluta, juris et de jure. A 

presunção da má-fé não comporta prova em contrário: ainda que o contratante (aquele que 

negociou com o falido ou eventual terceiro subadquirente) estivesse de boa-fé, esse fato 

será irrelevante e não servirá para afastar a presunção legal de fraude.292 

 

 Ao terceiro que tenha sido atingido pelos efeitos da declaração de ineficácia objetiva 

restará apenas procurar demonstrar que não há subsunção do negócio jurídico à espécie 

prevista no artigo 129 da LRE, ou ainda afastar a presunção relativa de prejuízo, na forma 

e dentro dos limites que veremos abaixo.293  

 

                                                 
290 Na mesma linha: “Ou seja, não há, nos casos do dispositivo em comento, que se investigar a existência de 
fraude, não porque seja ela desprezada para a decretação da ineficácia – ao contrário, a fraude é, na verdade, 
seu fundamento. Só que a lei, aqui, a presume, e a presunção é absoluta, porque ‘o próprio ato testemunha a 
consciência do estado de insolvência” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência, p. 460). “Por ficção legal a fraude é presumida, não admitindo prova em contrário (presunção juris 
et de jure). Prescinde-se, pois, da prova do elemento subjetivo, relacionado com a boa ou má-fé do falido ou 
terceiro, do seu conhecimento do estado em que o devedor se encontrava, da demonstração do prejuízo que 
lhe é ligado. Dispensa-se a prova da fraude” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 
923). 
291 É a lição de Tepedino: “[...] não é correto afirmar que o art. 129 estabeleceu hipóteses de ineficácia in re 
ipsa, pois se o elemento subjetivo se presume, o mesmo não ocorre com o requisito objetivo, consistente no 
prejuízo que do ato decorra para os credores (eventus damni), o qual precisa restar demonstrado” 
(TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 460). Concordamos em parte com 
o autor, porque em relação ao dano existe igualmente presunção, mas que será relativa. 
292 LEONEL, Da ação revocatória, p. 52; NERY JÚNIOR; NERY, Leis civis comentadas, p. 474; 
SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 923; TOMAZETTE, Curso de direito 
empresarial, p. 464; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 311; 
VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 357; LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 146; 
CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 512. Apontando a 
irrelevância da boa-fé para declaração de ineficácia objetiva, dentre outros: STJ, Resp 628860, Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha, j. 07.06.2004; STJ, Resp 120381, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 08.06.2000; STJ, Resp 
62317, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito, j. 19.09.2002; TJSP, Apelação 543.731-4/0-0, Rel. Des. 
Pereira Calças, j. 25.06.2008; TJPR, Apelação 0739263-6, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 15.04.2011; 
TJPR, Apelação 0739263-6, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 15.04.2011; TJRS, Apelação 70035467091, 
Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 26.01.2011; TJMG, Apelação 1.0024.04.261306-7/0011, Rel. Des. 
Geraldo Augusto, j. 10.06.2008; TJRS, Apelação 70023943350, Rel. Des. Osvaldo Stefanello, j. 12.06.2008; 
TJMG, Apelação 1.0024.04.261305-9/001, Rel. Des. Geraldo Augusto de Almeida, j. 18.10.2005; TJRS, 
Apelação 70009171679, Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira, j. 09.12.2004. 
293 Sobre os efeitos da decisão em relação ao terceiro, ver, infra, itens 3.2.9.3, 3.2.9.4 e 3.2.9.5.  
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 Não poderá esse terceiro prejudicado, ainda que não tenha contratado diretamente 

com o falido, pretender excluir os efeitos da ineficácia como decorrência de sua boa-fé na 

ocasião da contratação. A presunção da fraude, no seu elemento subjetivo, é absoluta, 

atinge a todos e não será repelida por nenhum daqueles que vierem a sofrer os efeitos da 

declaração de ineficácia.294  

 

 Há, ainda, outro aspecto que deve ser observado: partindo-se da premissa de que não 

existe a dispensa do elemento da fraude, mas sim a desnecessidade de prova da sua 

ocorrência (da má-fé do falido e do contratante), não há, sob nenhuma circunstância, 

presunção legal de boa-fé na ineficácia objetiva.  

 

 O fato de o magistrado, na declaração de ineficácia objetiva, não estar obrigado a 

examinar o elemento subjetivo, sendo irrelevante se o contratante tinha ou não 

“conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor”, fosse “ou não 

intenção deste fraudar credores”, não implica que o ato tenha sido praticado de boa-fé. 

Significa apenas que não se avalia esse elemento: o ato pode ter sido realizado de boa-fé 

pelo contratante ou pode ter havido conluio fraudulento na contratação, mas nenhuma 

influência essa circunstância exercerá na ineficácia objetiva. 

 

 Como bem ensinam Theodoro Júnior e Faria, o que existe é “indiferença quanto ao 

elemento subjetivo da fraude, e não a presunção legal da boa-fé. Dessa maneira, mesmo 

estando configurada uma situação arrolada no art. 129, pode o contratante ter agido em 

conluio com o falido para prejudicar credores. Não lhe socorrerá, então, o direito à 

restituição dos bens e valores que tiver entregue ao devedor”.295 

 

                                                 
294 Nesse sentido: “Apelação. Falência. Ineficácia. Dação em pagamento de imóvel para quitação de título de 
crédito (cheques) feita no termo legal pela sociedade devedora. Inteligência do art. 129, II, da Lei n. 
11.101/2005. O subadquirente, mesmo de boa-fé, é atingido pela declaração de ineficácia, que pode ser 
realizada ‘ex officio’ pelo juiz. A ineficácia pode ser declarada mesmo que o ato impugnado, ulteriormente, 
tenha sido objeto de sentença de adjudicação transitada em julgado, acarretando rescisão da sentença. O 
contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. Sentença de 
procedência mantida. Apelo improvido” (TJSP, Apelação 9104745-97.2008.8.26.0000, Rel. Des. Pereira 
Calças, j. 22.11.2011). 
295 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
930. Para Tepedino “nos casos do art. 129, porém, a boa-fé há de ser presumida até que se comprove o 
contrário. E não será raro encontrar má-fé nas hipóteses arroladas naquele dispositivo” (TEPEDINO, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 483). 
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 Essa constatação, embora sob essa ótica possa parecer óbvia, traz importantes 

implicações na posição do terceiro atingido pela declaração de ineficácia. O tratamento 

conferido pela legislação, no tocante aos efeitos da ineficácia, ao “contratante de boa-fé” e 

ao “terceiro de boa-fé” é totalmente distinto daquele conferido ao terceiro de má-fé, 

sobretudo em relação à possibilidade do “pedido de restituição” (artigo 86, LRE), 

consoante veremos mais adiante.296 

 

 No que concerne ao elemento objetivo, ou seja, o prejuízo sofrido pela massa falida, 

conquanto o legislador tenha silenciado sobre o tema, prevalece o entendimento 

doutrinário, correto a nosso ver, de que há também presunção do prejuízo sofrido pela 

massa falida, que decorre da decretação da falência, dispensando-se qualquer valoração 

sobre ele.297   

 

 Trata-se de uma discussão muito intensa, especialmente na doutrina italiana298, sobre 

a dispensa do prejuízo aos credores na ação revocatória falimentar: (i) pela tese 

                                                 
296 Ver, infra, quando estudamos os efeitos da declaração de ineficácia objetiva em relação aos terceiros 
(itens 3.2.9 e seguintes). 
297 “O fato da falência já é demonstrativo do prejuízo e, por si só, determina a ineficácia do ato. Se for 
provada a fraude, além da ineficácia, a posição do réu adquirente pode piorar, por exemplo, quanto à 
obrigação de restituir os frutos, inclusive os que não foram percebidos. Repita-se, no tocante ao prejuízo, 
basta a sentença de quebra, para presumir o dano da massa de credores” (SHIMURA, A defesa coletiva por 
meio da ação revocatória, p. 923). Na mesma linha Calças: “Também não há necessidade de demonstrar o 
prejuízo causado à massa de credores, isto é o eventus damni, que no caso é presumido em face do decreto de 
falência do devedor” (CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 90). 
Também nesse sentido: NOGUEIRA, Ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência, p. 493; 
FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 311; LACERDA, Manual de direito 
falimentar, p. 146; CAHALI, Fraude contra credores, p. 595-596; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 936. Nos Tribunais pátrios: TJRS, 
Apelação 70009171679, Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira, j. 09.12.2004; TJRS, Agravo 
70027103456, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 12.11.2008; TJRS; Apelação 70026773184, Rel. Des. 
Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 11.03.2009; TJSP, Apelação 9188878-43.2006.8.26.0000, Rel. Des. Grava 
Brazil, j. 23.08.2011. Em sentido contrário Martin: “Porém a declaração de ineficácia deve se dar desde que o 
ato tenha sido prejudicial à massa. É evidente que a declaração de ineficácia de atos jurídicos que, praticados 
de acordo com o que prescreve a lei, mas sem causar prejuízo à massa, atenderia ao interesse ou do falido ou 
de seu cocontratante, e não ao interesse dos credores, fugindo ao intuito previsto na Lei de Falências, como 
processo de execução coletiva” (MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados na falência, p. 
474). Também Tepedino aponta ser necessária a demonstração do dano (TEPEDINO, Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 460-461). 
298 A discussão se dá mais no âmbito da revocatória falimentar do que na ineficácia legal (artigos 64 e 65 da 
Lei Falimentar italiana), para o qual prevalece o entendimento de presunção do dano. Mas que, segundo 
pensamos, aplicando-se ao sistema brasileiro, as lições valem para a ineficácia objetiva e subjetiva. O artigo 
67, por sua vez, (correspondente, grosso modo, ao artigo130 da LRE) não mencionar a necessidade de prova 
do prejuízo para a revocação do ato. Sobre o assunto, ver o completo estudo de: QUATRARO; GIORGETTI; 
FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 693-707. Ver, também: IOZZO, Fabio. 
Danno e revocatoria: le sezioni unite tra «vecchio» e «nuovo» diritto. Giurisprudenza italiana, p. 1627-1631, 
ag./set. 2006 e GUERRIERI, Gianluca. Le Sezione Unite riconoscono la funzione distributiva della 
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indennitaria, a revocação do ato serve para afastar o prejuízo por ele causado e exige-se 

então a presença de um concreto dano ao patrimônio do devedor299; e (ii) pela tese 

antiindennitaria ou redistributiva, haveria uma presunção de dano à massa falida 

decorrente da declaração de falência, marcada pelo caráter distributivo da ação revocatória, 

e representada, ainda, pela violação ao tratamento igualitário dos credores.300   

 

 Dentre os apoiadores da tese antiindennitaria há aqueles que sustentam se tratar de 

uma presunção relativa (juris tantum), sendo possível a prova de que, no caso concreto, o 

dano não existiu301, e há os defensores de que a presunção do dano é absoluta (juris et de 

jure), decorrente do estado de insolvência reconhecido pela sentença declaratória de 

falência, não comportando prova em contrário.302  

 

 Maffei Alberti, em trabalho clássico sobre o assunto, sustenta a indiferença em 

relação à existência do nexo causal entre o dano e o ato impugnado, em razão da natureza 

da ação revocatória, que constitui um instrumento para a distribuição e repartição 

igualitária entre os credores das perdas sofridas em razão da decretação da falência.303 O 

dano não seria um requisito (ou pressuposto) da ação revocatória falimentar. 

 

 Segundo pensamos, é mais apropriada a tese antiindennitaria, com presunção 

relativa do dano, pois, de fato, a decretação da falência gera o reconhecimento da 

insolvência do devedor, ou, quando menos, da impossibilidade de pagamento de todos os 

credores, dispensando-se a comprovação do “prejuízo da massa falida”.  

 

                                                                                                                                                    
revocatoria fallimentare, ma il legislatore la... mette in crisi. Giurisprudenza Commerciale, ano XXXIV, 
parte seconda, p. 567-589, 2007. 
299 Nesse sentido também Maggiore e Costa de que na revocatória falimentar o pressuposto objetivo é o 
prejuízo, o que confirma a tese unitária da ação revocatória (ordinária e falimentar) (MAGGIORE, Giusuppe 
Ragusa; COSTA, Concetto. Il fallimento. Torino: UTET, 1997, p. 199-201). Na mesma linha: MAGGIORE, 
Istituzioni di diritto fallimentare, p. 204-207; NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, p. 
160. 
300 Cherubini informa que, apesar da divergência na jurisprudência, a Corte de Cassação italiana, em março 
de 2006, adotou a tese antiindennitaria, no sentido de que “l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto 
stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, 
all’uscita del bene dalla massa” (CHERUBINI, Giorgio L’ azione revocatoria nel fallimento. Officina del 
Diritto Giuffrè: Il Civilista. Milano: Giuffrè, 2010, p. 12-13). Há oscilação jurisprudencial sobre o assunto, 
como informam Quatraro, Giorgetti e Fumagalli (Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I,  p. 695-696).  
301 Pela presunção relativa: FERRARA, Il fallimento, p.  QUATRARO; GIORGETTI; FUMAGALLI, 
Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 693-707; SATTA, Diritto fallimentare, p. 209-211. 
302 Pela presunção absoluta: PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 38-39; PAJARDI, 
Manuale di diritto fallimentare, p. 291-292; PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, p. 995 e 997. 
303 MAFFEI ALBERTI, Alberto. Il danno nella revocatoria. Padova: CEDAM, 1970, p. 122 e seguintes. 
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 Com efeito, no âmbito da fraude contra credores no processo falimentar o eventus 

damni independente de demonstração – mesmo na ineficácia subjetiva304 – e decorre da 

própria declaração de falência, que gera uma presunção de insolvência do devedor e do 

prejuízo da coletividade de credores. 

 

 Nesse contexto, para que se torne mais claro esse argumento, é produtiva a 

comparação da ineficácia falimentar com a fraude contra credores no âmbito civil. 

Conforme estudamos305, apontam-se três requisitos essenciais para sua caracterização: (i) a 

anterioridade do crédito; (ii) o elemento subjetivo (consilium fraudis); e (iii) o elemento 

objetivo, que é o prejuízo do credor (eventus damni).   

 

 Para o fim de identificação do elemento objetivo, ensina a doutrina que deve ser 

avaliada a insolvência, parcial ou total, do devedor, podendo ser utilizado como parâmetro 

inclusive o artigo 955 do Código Civil, segundo o qual a insolvência acontece “toda vez 

que as dívidas excedem à importância dos bens do devedor”.  

 

 A insolvência para a configuração da fraude civil, contudo, não precisa ser absoluta, 

bastando que se constate, no caso concreto, a insuficiência do patrimônio do devedor para 

responder por todas as suas dívidas. Defende-se ainda a insolvência aparente, por meio da 

qual se dispensa demonstração da insolvência plena do devedor, bastando o simples risco 

de ser frustrado o recebimento do crédito.306 

 

  Transportando essas noções da “insolvência civil” para a fraude contra credores na 

esfera falimentar, facilmente se depreende a total desnecessidade de prova do prejuízo para 

a configuração da fraude, devendo prevalecer a presunção do prejuízo aos credores, seja na 

ineficácia objetiva, seja na ineficácia subjetiva. 

 

  Não se desconhece que o conceito de insolvência na falência é diverso daquele da 

esfera civil e econômica.307 Nas palavras de Coelho, “para se decretar a falência da 

                                                 
304 Ver, infra, item 3.3.5. 
305 Ver, supra, item 2.1.1. 
306 CAHALI, Fraude contra credores, p. 140; LIMA, A fraude no direito civil, p. 144-145; FERRO, O 
prejuízo na fraude contra credores, p. 165. Ver, supra, item 2.1.1. 
307 Afasta-se, assim, dos conceitos do âmbito do direito empresarial, que seriam, como aponta Lobo: (i) 
inadimplemento “o não pagamento de dívida líquida e certa, quando à sua existência, e determinada, quanto 
ao seu objeto, dentro no prazo convencionado”; (ii) iliquidez o “inadimplemento provisório do devedor, que 
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sociedade empresária, é irrelevante a ‘insolvência econômica’, caracterizada pela 

insuficiência do ativo para solvência do passivo. Exige a lei a ‘insolvência jurídica’, que se 

caracteriza, no direito falimentar brasileiro, pela impontualidade injustificada (LF, art. 94, 

I), pela execução frustrada (art. 94, II) ou pela prática do ato da falência”.308 

 

 É igualmente verdade, todavia, que a premissa básica do processo falimentar é 

justamente a insolvência do devedor (estado falimentar) e sua impossibilidade, em 

princípio, de atender a todos os seus credores. Se assim não for, o falido terá condições de 

afastar a decretação da quebra (presunção de insolvência), utilizando-se dos instrumentos 

cabíveis (artigos 95 e 96, LRE), tais como: (i) demonstrar a possibilidade de pagamento 

aos credores ou a eventual superioridade do ativo em relação ao passivo; (ii) efetuar o 

depósito elisivo (artigo 98, LRE); e (iii) valer-se do pedido de recuperação judicial, como 

lhe permite o artigo 95 da LRE.309 

 

 Evidente, assim, a impropriedade de ampla discussão sobre o prejuízo aos credores, 

marcado pela insolvência do devedor, nos autos do processo falimentar. Embora a falência 

seja fundada em uma presunção de insolvência, se o falido não lograr afastar tal presunção 

ela se tornará efetiva e suficiente para caracterizar o prejuízo da massa falida, ao menos 

                                                                                                                                                    
ocorre quando ele não dispõe de meios financeiros para pagar, pontualmente, suas dívidas líquidas, certas e 
exigíveis, embora possua suficientes bens e direitos para satisfazer suas obrigações e dívidas vencidas e, 
também, vincendas”; e (iii) insolvência o “inadimplemento definitivo e irremediável, que se dá quando o 
ativo permanente, realizável a longo prazo e circulante do devedor, estimado pelo seu real valor, é inferior ao 
passivo circulante e exigível a longo prazo” (LOBO, Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência, p. 177). 
308 COELHO, Curso de direito comercial, p. 251. Na mesma linha, Tomazette: “Não se exige a insolvência 
econômica, mas apenas uma insolvência jurídica que adviria dos fatos previstos em lei, isto é, não interessa 
ao direito brasileiro o déficit patrimonial, mas apenas a análise de certos fatos ligados ao devedor que 
denotem a impossibilidade de fazer frente a suas obrigações. Em suma, no Brasil, a insolvência pode se 
configurar pela confissão do devedor, pela impontualidade injustificada e por atos enumerados legalmente 
(execução frustrada e atos de falência) como hipóteses de presunção de insolvência” (TOMAZETTE, Curso 
de direito empresarial, p. 287). Também Leonel faz essa diferenciação entre a insolvência civil e a 
comercial, apontando que na civil ela resulta “da inferioridade do ativo relativamente ao passivo”, enquanto 
na comercial “não se indaga se há diferença entre o seu ativo e passivo (este maior do que aquele), mas sim 
da sua situação econômica, ou seja, da pontualidade no cumprimento de suas obrigações e dos requisitos 
necessários à conservação dessa pontualidade. A rigor, portanto, em direito comercial, deve-se preferir o 
emprego da expressão ‘estado de falência’, como mais adequado para traduzir o ‘estado de insolvência’ do 
devedor comerciante” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 101). Sobre a insolvência 
como requisito para a falência, ver, ainda: REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 57-76. 
309 Nessa linha, Franco fala em presunção da insolvência, que “é relativa e pode ser afastada por prova em 
contrário, como a que resulta do depósito elisivo, admitindo-se, ainda, quando se cuide de dificuldade 
temporária, a possibilidade de o devedor pleitear a recuperação judicial durante o prazo para contestação” 
(FRANCO, Vera Helena de Mello. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. In: SOUZA 
JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Morais (Coord.). Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência. Lei 11.101/2005 – artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 399). 
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para o fim de declaração de ineficácia dos atos, praticados pelo falido, antes da decretação 

da quebra. 

 

 É manifestamente equivocada a utilização, pelo terceiro, do argumento genérico da 

ausência do dano e é ainda mais absurdo realizar-se qualquer produção de provas a respeito 

do estado de insolvência do falido, com o escopo de se demonstrar uma suposta suficiência 

do ativo para cobrir o passivo.310 Qualquer medida nesse sentido deve ser realizada pelo 

interessado (falido), fora do âmbito da ineficácia – objetiva ou subjetiva – por meio dos 

instrumentos previstos na lei para tanto, visando a revogar a decretação da falência. 

 

 No contexto da declaração de ineficácia objetiva ou subjetiva parte-se do pressuposto 

– aqui absoluto – da insolvência do falido, nada havendo a se alegar ou provar nesse 

sentido. Até porque, ainda que se admitisse argumento dessa natureza, seria necessário 

aguardar-se a finalização da realização do ativo e a homologação do quadro geral dos 

credores, para só então ser avaliado se o ativo é realmente superior ao passivo.311 

 

 Parece-nos absurda tal situação, que, aliás, no caso da ineficácia subjetiva, 

certamente acabaria por acarretar o transcurso do prazo decadencial para a propositura da 

ação.312 Enquanto mantida a declaração da falência, porque o falido não logrou afastá-la 

pelos meios legais cabíveis, prevalece a presunção absoluta do estado de insolvência do 

falido, decorrente da quebra, a qual, por sua vez, justifica a presunção do dano à massa 

falida causada pelos atos elencados no artigo 129 da LRE. 

                                                 
310 Como lembra Bezerra Filho, na ação de responsabilização dos sócios, prevista no artigo 82, há disposição 
expressa nesse sentido: “Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos 
controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no 
próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para 
cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil” (Lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 289). Nessa linha também: “A prova do prejuízo decorre da própria 
sentença declaratória de falência e não se pode admitir que o terceiro pretenda provar a suficiência do ativo 
para evitar as consequências da ação, por isso que, enquanto perdurar o processo falimentar, não se pode 
saber da real solidez do passivo, conforme esclarece Bonelli” (LACERDA, Manual de processo falimentar, 
p. 154). 
311 Equivocado, portanto, precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual foi afastada a ineficácia de 
ato a título gratuito, após a realização de ampla prova pericial a fim de avaliar se o passivo da instituição 
financeira era maior do que o ativo e se fora correta a decretação da liquidação extrajudicial. Para se justificar 
a eficácia do ato utilizou-se o argumento de que a atuação do Banco Central fora equivocada e, na verdade, 
de acordo com a prova pericial realizada nos autos da ação revocatória, a situação econômica da instituição 
financeira não era grave a ponto de ser decretada sua liquidação extrajudicial (Apelação 990.10.495035-0, 
Rel. Des. Paulo Alcides, j. 12.05.2011). 
312 Tal ponto é bem lembrado por Bezerra Filho (BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e 
falência, p. 289). 
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 Ademais, a configuração do eventus damni deve ser analisada também sob a 

perspectiva da violação da par conditio creditorum.313 Ainda que determinado ato não 

tenha causado prejuízo evidente para a massa falida objetiva em termos 

financeiros/matemáticos, se tiver ocorrido violação ao princípio da igualdade dos credores, 

por meio do favorecimento ilegal de determinado credor, presente estará o prejuízo da 

coletividade de credores.314 

 

 No entanto, parece-nos que essa presunção de dano à massa falida não é absoluta e 

sim relativa (juris tantum), de modo que poderá ser afastada em situações específicas, nas 

quais não houve nenhum efetivo prejuízo financeiro à massa falida e desde que não tenha 

configurado violação à par conditio creditorum.315  

 

 O exemplo dado por Tepedino é ilustrativo: “Caio é credor da XYZ por R$ 1 milhão, 

e seu crédito conta com a hipoteca de um imóvel que vale quase R$ 600 mil. Diante da 

crise da XYZ, Caio se atemoriza e aceita em dação em pagamento o imóvel gravado, 

sobrevindo a quebra da devedora logo em seguida, sem que tenha dívidas trabalhistas ou 

créditos sujeitos à restituição. O ato se encaixa no inciso II deste art. 129, mas sua 

ineficácia só trará prejuízos aos credores: alienado o bem por R$ 600 mil, esses recursos 

irão para Caio, que ainda poderá habilitar-se pelos R$ 400 mil de saldo. Disso resultará, 

portanto, apenas um dividendo menor para todos os credores, já que esse crédito 

                                                 
313 Neste sentido, ensina Cahali que “à diferença da revocatória ordinária, o estado de insolvência do devedor 
comerciante, na revocatória falencial, já está acertado judicialmente com a decretação da quebra, estando o 
dano ínsito na insolvência determinadora do recurso”. Complementa o autor, ainda, que “o conceito de dano 
na revocatória falencial é representado não apenas pelo ato que tenha causado uma diminuição no patrimônio 
do devedor, como também que, embora tendo diminuído o patrimônio daquele, tenha causado ou possa 
causar uma desigual distribuição do patrimônio entre os credores, com lesão do princípio da par conditio 
creditorum” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 523). 
314 Nesse sentido, a lição de Ferrara: “Infine, è da tener presente che del pregiudizio va giudicato non solo 
con riferimento alla consistenza patrimoniale del debitore, ma altresí con riferimento alla situazione del 
concorso, perciò esse sussite non solo quando ciascun creditore riceva di meno, ma anche per il solo fatto 
che un creditore venga a ricevere di più (violando il principio della par condicium creditorum)” (FERRARA, 
Il Fallimento, p. 384). Como ensinam Nigro e Vattermoli, a distância entre as duas teses italianas se torna 
menor do que aparenta considerando-se que na tese indennitaria se tende a entender que o prejuízo relevante 
pode consistir apenas na violação da par condicio creditorum (NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crisi 
delle imprese, p. 160). Ver, também: PATTI, Adriano. Natura dell’azione revocatoria fallimentare: le sezioni 
unite difendono il feticcio della par condicio. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 10/2006, p. 
1.134-1.142. 
315 Defendendo a presunção juris tantum de dano, que poderá ser afastado por iniciativa do terceiro: 
QUATRARO, GIORGETTI; FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 697; 
FERRARA, Il Fallimento, p. 381-382. 
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remanescente também entrará no rateio do que couber aos credores quirografários, o único 

a sair ganhando será Caio”.316 

 

 Nesse caso específico não houve redução dos dividendos dos demais credores, pelo 

contrário, houve um aumento, e não se caracterizou violação ao princípio do tratamento 

igualitário aos credores, justamente porque não havia credores trabalhistas ou pedido de 

restituição, de modo que o credor com garantia real seria o primeiro a receber quando do 

pagamento no concurso. 

 

 Essa situação, todavia, é atípica e não correspondente ao que ocorre usualmente nas 

falências de sociedades empresárias, sendo mais plausível em falências de sociedades 

empresárias de pequeno porte ou do empresario individual, nas quais se pode imaginar a 

ausência de credores trabalhistas, por exemplo. 

 

 Ressalte-se, ainda, que o simples fato de o negócio envolver um bem objeto de 

garantia real, beneficiando o credor detentor de tal garantia, não afasta o prejuízo da massa 

falida, sob o argumento de que ele receberia antes dos demais em rateio, sem violação do 

tratamento igualitário dos credores.317 Consoante veremos abaixo, não há vinculação da 

venda do bem gravado ao pagamento do respectivo credor, pois todos os credores 

“observada a ordem de preferência definida no art. 83 [...] sub-rogam-se no produto da 

realização do ativo” (artigo 141, II, LRE); os credores trabalhistas e os pedidos de 

restituição receberão antes dos credores com garantia real.318 

 

 De todo modo, os requisitos aqui estabelecidos para que se afaste a presunção de 

prejuízo à massa falida são: (i) o ato não poderá ter causado absolutamente nenhum 

prejuízo e/ou alteração negativa nos pagamentos aos demais credores (redução dos 

dividendos dos credores); (ii) essa ausência de alteração deve ser clara e dispensar ampla 

                                                 
316 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 461. 
317 Tal questão é abordada por Limitone e Guglielmucci, em comentários à decisão da Corte di Cassazione 
italiana que entendeu pela procedência de revocatória de uma venda de bem gravado com hipoteca realizada 
pelo falido, sendo suficiente a violação à par conditio creditorum, por presunção absoluta do dano e 
indiferente que o preço da venda tenha sito utilizado para pagamento do credor detentor da garantia. 
Guglielmucci é contrário ao entendimento da Corte, ao passo que Limitone entende correto o posicionamento 
(LIMITONE, Giuseppe. Le sezioni unite tra vecchia e nuova revocatoria. Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali, annata LXXXIII, p. 8-17, mar./apr. 2007 e GUGLIELMUCCI, Lino. La vendita di 
immobile ipotecato ed il «danno» nell’azione revocatoria fallimentare. Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali, annata LXXXIII, p. 01-08, mar./apr. 2007). 
318 Ver, infra, item 3.2.5.1 sobre o pagamento de débito não vencido com garantia real. 
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produção probatória e muito menos exigir que se aguarde a finalização da realização do 

ativo para sua apuração; e (iii) não se configurar, sob nenhum aspecto, violação ao 

princípio da par conditio creditorum.  

 

 E, justamente por se cuidar de presunção relativa de dano, não cabe ao magistrado, 

na oportunidade de declaração da ineficácia objetiva, perquirir sobre a presença do 

prejuízo à massa falida. Compete ao terceiro atingido pela ineficácia, se presentes os 

requisitos acima descritos, afastar essa presunção, seja em contestação da ação revocatória 

(se for ajuizada), seja por meio de qualquer das vias processuais que lhe são oferecidas 

para afastar os efeitos da decisão (embargos de terceiro, agravo de instrumento, mandado 

de segurança etc.).319  

 

3.2.4 Elemento temporal (momento em que o ato foi praticado) 

 

 Na linha do quanto exposto acima, em todas as hipóteses legais de ineficácia objetiva 

do artigo 129 da LRE, com exceção do trespasse de estabelecimento comercial previsto no 

inciso VI, o legislador cuidou de delimitar também o elemento temporal da fraude, 

estabelecendo o período no qual esses atos devam ser realizados para que possa incidir a 

ineficácia objetiva. 

 

 Para as hipóteses de atos a título gratuito (inciso IV) e a renúncia à herança ou legado 

(inciso V) foi estabelecido o período dos dois anos anteriores à decretação da falência, o 

qual, na maioria das situações320, não gera maiores dificuldades na sua identificação. 

 

 Os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título 

oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis, devem ser realizados após a 

decretação da falência, salvo prenotação anterior. Também aqui a regra é de simples 

aplicação, independentemente da data da realização do respetivo negócio jurídico 

registrado ou averbado (contrato de compra e venda e imóvel, v.g.).321 

 

                                                 
319 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.2.7 e subitens.  
320 Ver, infra, nossos comentários sobre os atos praticados a título gratuito, item 3.2.5.4. 
321 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.2.5.7. 



 108

 Há omissão do aspecto temporal, contudo, na situação prevista no inciso VI do artigo 

129 – trespasse de estabelecimento comercial – assim como ocorria no artigo 52 Decreto-

Lei revogado, embora prevalecesse o entendimento, à época, de não existir limitação ao 

termo legal de falência.322 

 

 Acreditamos que, conquanto ainda exista dissenso na doutrina e jurisprudência, a 

omissão do legislador em relação ao limite temporal foi proposital, justamente pela 

gravidade e complexidade envolvidas no negócio jurídico que será declarado ineficaz, 

conforme veremos abaixo (item 3.2.5.6).323 

 

 Desse modo, para os casos do inciso VI do artigo 129, se estiver devidamente 

caracterizado o trespasse do estabelecimento empresarial (e não mera venda de 

componente(s) do estabelecimento) e demonstrado o prejuízo dos credores existentes à 

época324, não haverá, para a declaração de ineficácia, limitação temporal relacionada ao 

termo legal de falência ou ao período de dois anos aplicado aos demais casos. 

 

 Por fim, o termo legal de falência define o limite temporal para as situações descritas 

nos incisos I a III do artigo 129: pagamento de dívidas não vencidas, pagamento de dívidas 

vencidas diversamente do quanto previsto no contrato e constituição de direito real de 

garantia relativo à dívida contraída anteriormente. A seguir, diante de sua importância, 

trataremos das características e peculiaridades do termo legal de falência. 

 

                                                 
322 Ver, supra, item 3.1.3, quando tratamos da disciplina da matéria no Decreto-Lei 7.661/45. Pela ausência 
de limitação ao termo legal de falência: LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 80; 
FERREIRA, Tratado de direito comercial, v. 14, p. 601; ALMEIDA, Curso de falência e concordata, p. 
216-220; ÁLVARES, Curso de direito falimentar, p. 303. Cahali posiciona-se pela limitação temporal pelo 
termo legal de falência (tanto sob a égide do Decreto como na legislação atual) e afirma que a jurisprudência 
se afirma “no sentido da prática do ato de disposição como sendo dentro do termo legal da falência, para 
afirmar a sua ineficácia” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 561).  
323 Nesse sentido: ABRÃO, Da ação revocatória, p. 101; TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 
474; MILANI, Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência comentada, p. 506; 
BEZERRA FILHO, Lei recuperação de empresas e falência, p. 287; FRANCO; SZTAJN, Falência e 
recuperação da empresa em crise, p. 171. Na mesma linha sustenta Tepedino ser “indiferente o momento em 
que ocorreu o trespasse”, mas se exige “que dentre os credores da falência remanesça ainda algum que já o 
era ao tempo da transferência do estabelecimento” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência, p. 469). Em sentido contrário, sustentando vinculação ao termo legal de falência: 
THEODORO JÚNIOR, FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 930; 
FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresa, p. 319; CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 561; PIMENTA, Ação revocatória no processo falimentar, p. 58; NERY JÚNIOR, Ineficácia do 
negócio jurídico previsto na LF 52 VIII: alienação do estabelecimento comercial (trespasse), p. 234. Nesse 
sentido: TJSP, Mandado de segurança 0337682-04.2009.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado, j. 14.09.2010. 
324 Ver, infra, item 3.2.5.6. 
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3.2.4.1 Termo legal de falência 

 

 O termo legal da falência, disciplinado na legislação falimentar vigente pelo artigo 

99, inciso II, consiste no “período anterior à decretação da quebra, que serve de referência 

para a auditoria dos atos praticados pelo falido”.325  

 

  Ele tem fundamental importância no estudo da ineficácia dos negócios jurídicos 

praticados pelo falido antes da decretação da quebra. Já apontava Carvalho de Mendonça 

que a fixação do termo legal de falência “é tão importante como a própria declaração da 

falência. Trata-se de reconhecer a ocasião exata em que as dificuldades, ou o procedimento 

incorreto do devedor começaram a perturbar os seus negócios e a depositar nêles o gérmen 

da falência, influindo diretamente nas relações dos credores entre si e também entre 

terceiros”.326 

 

Também Valverde aduz que “a instituição do período suspeito não tem outro 

objetivo senão facilitar a revogação de atos prejudiciais aos interesses dos credores, 

presumidamente fraudulentos, independente da prova da má-fé”.327 

 

Para os atos considerados ineficazes, elencados no artigo 129 da LRE, incisos I a III 

– pagamento de dívidas não vencidas, pagamento de dívidas vencidas de maneira diversa 

da prevista contratualmente e constituição de garantia real –, o termo legal é definidor da 

caracterização da fraude: se os atos ali narrados tiverem sido realizados dentro desse 

período, serão ineficazes, com ou sem a intenção fraudulenta dos agentes envolvidos. 

 

 Para a revogação de atos com fundamento no artigo 130 da LRE, diversamente, não 

há limitação temporal vinculada ao termo legal de falência. Todavia, esse período 

igualmente tem importância nesta ação, a fim de se fixar parâmetros de avaliação da 

ocorrência ou não da fraude: praticado o negócio fraudulento dentro do termo legal, as 

chances de que tenha havido tentativa de decomposição do patrimônio aumentam e assim 

deverão ser consideradas para convencimento do juízo. 

 

                                                 
325 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 273. 
326 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed, p. 337. 
327 VALVERDE, Comentários à lei de falências, v. I, p. 146. 
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 Historicamente328, a existência do termo legal da falência decorre da necessidade de 

se delimitar, com mínima segurança – para a massa falida, para o devedor e para todos 

aqueles que tenham relações comerciais com a falida –, um período, anterior ao decreto de 

falência, no qual se pressupõe que a empresa falida – representada por seus sócios e 

administradores – tenha conhecimento de seu estado de crise econômica. 

 

 É que o estado de insolvência não constitui “um evento inopinado que se manifesta 

da noite para o dia”. Nas palavras de Requião, “as dificuldades da vida econômica da 

empresa vão surgindo, de altos e baixos, a princípio esparsas, depois mais intensas, se 

acumulam, até surgir a asfixia financeira, e o débâcle econômico, impossibilitando ao 

empresário pagar os seus credores”.329  

 

 Nesse período em que há ciência do estado pré-falimentar, ou quando menos, da 

insolvência, muitas vezes o devedor, visando a evitar a decretação da falência, ou 

contornar as consequências dela por meio de atos ilícitos, promove atos que prejudicam os 

direitos dos credores ou mesmo impedem o sucesso da futura execução concursal.330 

 

 Castro Rebello ensinava ser “natural que, sentindo-se aproximar-se o dia em que será 

pela falência desapossado de seus bens e privado da administração deles, tente o devedor, 

por meios diversos adiá-la ou evitá-la, a fim de fugir-lhes às consequências. Na esperança 

de restabelecer a normalidade de seus negócios, realiza, então, operações ruinosas, que lhe 

agravam, cada vez mais a situação. No temor de que esta venha a tornar-se notória, cede à 

pressão dos credores mais exigentes, reembolsa-os, de preferência, mesmo com perda ou 

garantia de sacrifício, concede-lhes garantias especiais, em troca de dilações nem sempre 

compensadoras”.331   

                                                 
328 “Segundo registra Alberti, o instituto surgiu na legislação estatutária italiana, difundindo-se por toda a 
Europa, para retornar à legislação italiana com os lineamentos que havia assumido na legislação francesa; 
ora, na legislação estatutária, embora variáveis e diversas as soluções adotadas, pode-se considerar prevalente 
aquela orientada no sentido de cobrir os atos de disposição praticados pelo falido antes da decretação da 
quebra já não através de uma rigorosa aplicação da ação pauliana, mas antes de tudo através da fixação de um 
período de tempo próximo à falência, o chamado ‘período suspeito’, no qual os atos de disposição (ou certos 
atos de disposição) seriam atingidos independentemente da real existência de fraude, inocorrente assim um 
dos pressupostos da pauliana [...]” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 537). Requião ensina que “a 
instituição do termo legal da falência foi criação do direito medieval, e tem por fim permitir determinar a 
ineficácia de atos praticados pelo falido nesse período, considerados prejudiciais aos credores” (REQUIÃO, 
Curso de direito falimentar, v. 1, p. 110). 
329 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 111. 
330 COELHO, Curso de direito comercial, p. 293-294. 
331 REBELLO, Castro. Revista de Direito Comercial, v. 4, p. 302. 
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 E muitas vezes a crise econômico-financeira da sociedade empresarial se arrasta por 

muitos anos, plenamente consciente os seus sócios, acionistas, administradores ou 

controladores, mas sem que nenhum credor requeira judicialmente a falência, por diversas 

razões: seja porque o próprio devedor toma medidas frente aos credores a fim de evitar a 

quebra, como dilação de prazos e negociações que não serão cumpridas, seja porque há 

resistência na decretação da falência, especialmente por parte dos credores quirografários, 

que a veem como uma redução das expectativas de efetivo recebimento do crédito, seja por 

medidas fraudulentas e desesperadas tomadas pelo devedor, a fim de omitir seu real estado 

de insolvência (como o favorecimento de alguns credores, em violação ao princípio do par 

conditio creditorum, dilapidação de patrimônio, fraudulenta integralização de capital 

social, utilização de ações judiciais protelatórias, a fim de evitar a configuração da 

impontualidade, dentre tantos outros expedientes possíveis).332 

 

 Especialmente no Brasil, diante dessa situação, o devedor não se vale do pedido de 

autofalência do artigo 105 da LRE333 e muitas vezes não utiliza o novo instituto da 

recuperação judicial, optando, ainda que visando à recuperação da empresa, por medidas 

desesperadas e prejudiciais à massa de credores. 

 

 Conquanto a instituição da recuperação judicial pela legislação falimentar tenha sido 

inovação positiva, que visa à preservação da empresa, não se pode olvidar que, apesar de 

suas inúmeras vantagens ao devedor, houve uma inversão dos vetores da antiga 

concordata. Se antes, uma vez concedida a concordata, nada cabia aos credores senão 

aceitá-la, na recuperação judicial o devedor depende da aprovação do plano de recuperação 

pelos seus credores em assembleia, sob pena de ver decretada a falência se houver rejeição. 

Esse fato, indubitavelmente, coloca o devedor em posição vulnerável, o que pode 

eventualmente justificar o receio de fazer uso da recuperação judicial. 

 

                                                 
332 CLARO, Revocatória falimentar, p. 62-67.  
333 Cahali acrescenta ainda que o “favorecimento de uns em detrimento de outros credores poderia ser 
obviado se o comerciante, nas condições econômicas aflitivas em que se encontrava e cônscio da 
inviabilidade de sua recuperação, procedesse lealmente, requerendo a autofalência que lhe possibilita o art. 
105 da Lei 11.101, de 09.02.2005. Não o fazendo, o tratamento discriminado a que se proponha, 
voluntariamente ou premido pelas circunstâncias, na solução deste ou daquele compromisso, rompe o 
princípio igualitário que se coloca à base do concurso falencial” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 515). 
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 Daí a importância de que exista na legislação falimentar uma proteção aos credores, 

relacionada aos negócios realizados pelo devedor durante esse delicado período. E a 

determinação legal ou judicial do termo legal é necessária para que se possa atribuir 

garantias para terceiros que venham a celebrar negócios jurídicos com o devedor, e para o 

próprio devedor.  

 

 O termo legal da falência, como ensina autorizada doutrina, pode ser judicial ou 

legal.334  

 

 Pelo sistema judicial, o magistrado, de ofício ou por requerimento dos interessados, 

determina o período em que o devedor deve ser considerado em estado de cessão de 

pagamentos. Usualmente, essa determinação não poderá ultrapassar um limite prefixado 

em relação ao início do estado de insolvência ou sem que exista um limite máximo (como 

no sistema francês).335  

 

 O sistema de determinação legal, por sua vez, é aquele segundo o qual o próprio 

legislador fixa, por sua iniciativa, a duração do termo legal, estabelecendo para cada 

categoria de atos que enumera o limite temporal, anterior à sentença declarativa da 

falência, com variações segundo a própria natureza do ato e revogação a ser realizada 

(como, v.g., os sistemas alemão e italiano).336 

                                                 
334 Valverde ensina que há dois sistemas para determinação do “período suspeito”, o judicial e o legal: “pelo 
primeiro, compete ao juiz ou tribunal, caso por caso, e tendo em vista os fatos que caracterizam o estado de 
falência, fixar o período suspeito. Nesse sistema entram as legislações que, como a nossa, desde o Cod. 
Comercial de 1850, e a italiana até 1942, marcam um limite à retroação do período, entre nós, 60 dias, na 
Itália, dois anos. Pelo segundo, o legislador fixa o período, ou melhor, os períodos suspeitos em relação a 
cada categoria de atos, sujeitos à revogação. Seguem esse sistema as legislações do grupo germânico, 
notadamente a austríaca e presentemente a italiana” (VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 144).  
335 CAHALI, Fraude contra credores, p. 538. De acordo com a Lei Falimentar francesa, o “période suspecte” 
é determinado pelo juiz, de ofício ou mediante requerimento e poderá retroceder, ao máximo, 18 meses do 
dia da abertura da falência (QUATRARO, GIOGETTI, FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, 
tomo II, p. 8-14). 
336 CAHALI, Fraude contra credores, p. 538. Na Lei Falimentar alemã há disposição a respeito do período 
suspeito para cada um dos atos a serem declarados ineficazes e dependendo das circunstâncias (conhecimento 
ou não do estado de insolvência), assim, por exemplo, o artigo 130 prevê serem revogáveis que estabelecem 
garantias ao credor concursual: (i) realizados nos três meses anteriores à quebra, se o credor tinha 
conhecimento do estado de insolvência; e (ii) realizados depois da propositura do processo falimentar, se na 
data do ato o credor tinha conhecimento do estado de insolvência (GUGLIELMUCCI, La legge tedesca 
sull’insolvenza (Insolvenzordnung), p. 105-106). O mesmo ocorre na legislação italiana, em que, com a 
reforma da Lei Falimentar em 2007, foram reduzidos os períodos suspeitos, mas mantido o sistema legal. 
Atualmente, os artigos 64 e 65 preveem as hipóteses de ineficácia ex lege, dos atos realizados nos dois anos 
anteriores à declaração da falência e o artigo 67 estabelece prazos diferenciados para cada uma das hipóteses, 
prevendo prazos de um ano ou seis meses, de acordo com o ato realizado e a prova do conhecimento do 
estado de insolvência. Sobre o assunto, ver: NARDECCHIA, Giovanni Battista. Il periodo sospetto nella 
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3.2.4.1.1 Termo legal de falência no Decreto-Lei 7.661/45 e na Lei 11.101/05 

 

No Brasil, costuma-se indicar como adotado o sistema de determinação legal do 

termo legal de falência, já que houve expressa determinação do legislador sobre o período 

que pode ser constituído. No entanto, como bem aponta Cahali, o mais correto seria se 

pensar em um sistema misto, em que se unem o critério legal e o judicial.337  

 

Isso porque, na legislação nacional, conquanto caiba ao magistrado, na sentença 

decretatória da falência, a determinação do termo legal, atribuindo-lhe a legislação certa 

margem de liberdade para tanto, essa autorização não é absoluta, pois que o próprio 

legislador estabelece o limite temporal e o evento a partir do qual poderá ser determinada a 

retroação.  

 

Com efeito, no Decreto-Lei 7.661/45, no artigo 14, inciso III, havia previsão de 

que, se possível, na sentença que decretar a falência, o juiz determinaria o termo legal da 

falência, por meio da designação da data que se tenha caracterizado o estado falimentar, 

não podendo retroagi-lo por mais de 60 (sessenta dias), contados do primeiro protesto por 

falta de pagamento ou do despacho de requerimento inicial do pedido da falência, ou da 

distribuição do pedido de concordata preventiva.338 

 

Em complemento, o artigo 22 do Decreto previa que “não sendo possível fixar na 

sentença declaratória o termo legal da falência, ou devendo ser ele retificado em face de 

                                                                                                                                                    
nuova disciplina della revocatoria fallimentare. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 11/2008, p. 
1245-1251; NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crisi delle emprese, p. 156-157; QUATRARO, 
GIOGETTI, FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 8-14. 
337 “Embora se pretenda que ‘a maioria das legislações, inclusive a brasileira, adota o sistema da 
determinação legal’, parece-nos mais razoável entender-se que o nosso direito não mantém vinculação 
rigorosa a qualquer um dos dois sistemas, pois, se a designação da data única em que se tenha caracterizado o 
estado de insolvência resulta de determinação judicial, também é certo que o respectivo termo – maior, ou 
menor – apenas tem seu limite na disposição legal (art. 99, II da LRF), limite temporal estabelecido para não 
alargar-se por anos e anos, ‘sob pena de trazer a inquietação e a suspicácia a qualquer pessoa que queira 
transacionar com algum comerciante’” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 538-539). 
338 “Art. 14. Praticadas as diligências ordenadas pela presente lei, o juiz, no prazo de vinte e quatro horas, 
proferirá a sentença, declarando ou não a falência. Parágrafo único. A sentença que declarar a falência: [...] 
III – fixará, se possível, o têrmo legal da falência, designando a data em que se tenha caracterizado êsse 
estado, sem poder retrotraí-lo por mais de sessenta dias, contados do primeiro protesto por falta de 
pagamento, ou do despacho ao requerimento inicial da falência (arts. 8° e 12), ou da distribuição do pedido 
de concordata preventiva [...]”.  
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elementos obtidos posteriormente, o juiz deve fixá-lo ou fazer a retificação até o 

oferecimento da exposição do síndico (art. 103)”. 

 

 Na legislação vigente foram promovidas tímidas transformações no instituto. O 

artigo 99, inciso II, aumentou para 90 (noventa) dias esse prazo, contados “do pedido de 

falência, do pedido de recuperação judicial ou do 1º (primeiro) protesto por falta de 

pagamento, excluindo-se, para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados”. 

 

 Da simples comparação entre os dispositivos legais, extraem-se as principais 

alterações trazidas pela Lei 11.101/05: (i) exclusão da expressão “se possível”, para que 

conste um comando mandatório ao juiz (“fixará”); (ii) aumento do prazo de retroação de 

60 (sessenta) para 90 (noventa) dias; (iii) alteração para que seja contado a partir do pedido 

de falência ou de recuperação judicial e não mais do despacho de requerimento inicial; (iv) 

adaptação sistemática do termo a quo, para as hipóteses em que houver prévio processo de 

recuperação judicial (e não mais concordata); e (v) expressa determinação de que não 

servem para fixação do termo legal os protestos por falta de pagamento que tenham sido 

cancelados. 

 

 O legislador, para os casos em que se cuidar de “pedido de falência” ou “pedido de 

recuperação judicial”, fez constar expressamente que a data será a do respectivo “pedido” e 

não a do despacho que receber esse pedido, como se dava sob a égide do Decreto-Lei 

7.661/45. A data a ser considerada, portanto, é da distribuição do pedido de falência ou 

recuperação judicial, salvo na hipótese de o devedor ter despachado diretamente o pedido – 

nas comarcas em que se tenha apenas uma vara de falência –, em que será considerada a 

data desse despacho.  

 

 A expressa exclusão dos protestos cancelados para fins de estabelecimento do termo 

legal é medida positiva, que evita a retroação do termo legal por período muito grande, que 

poderia inviabilizar as atividades empresariais da falida e prejudicar excessivamente a 

segurança jurídica dos negócios por ela realizados. Evita-se que protestos realizados 

indevidamente, ou para os quais já houve o seu cancelamento – seja por pagamento do 

título, seja por decisão judicial ou qualquer outra razão – possam servir de parâmetro da 

atuação fraudulenta – ou não – da falida. 
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 De todo modo, apesar dessa construtiva inovação legislativa, a hipótese de fixação 

do termo legal com fundamento no “primeiro protesto por falta de pagamento” exige 

bastante atenção e bom senso do magistrado, “devendo o julgador observar, desde o 

longínquo primeiro protesto, o período, por exemplo, em que foi maior o volume de 

negócios celebrados, ou maior o volume de títulos inadimplidos, como parâmetro razoável 

para a fixação do termo legal da falência”.339  

 

 Nessa linha, deverá igualmente observar o lapso temporal entre o primeiro protesto 

por falta de pagamento e a decretação da falência, evitando-se que um protesto muito 

antigo, realizado muitos anos antes da quebra e que não tenha relação direta com o 

posterior estado de insolvência gerador da falência, seja considerado para fins de 

determinação do termo legal.340 

 

 Em parecer sobre o assunto, Carneiro aponta que “o chamado período suspeito não 

pode alongar-se por anos e anos, sob pena de trazer inquietação e a suspicácia a qualquer 

                                                 
339 BALBINO, Márcia de Paoli. Do procedimento para a decretação da falência. In: CORRÊA-LIMA, Osmar 
Brina; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão (Coords.). Comentários à nova lei de falência e recuperação de 
empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 736. Acrescenta Abrão que “acaso consiga o devedor cancelar o 
respectivo protesto, quer na fase de requerimento da quebra, quer na recuperação, nenhuma validade conterá 
a retroação para essa data, necessitando de outro título protestado. Uma vez realizada a distribuição do 
pedido de quebra ou formalmente ajuizada a recuperação convolada em falência, em ambas as hipóteses não 
poderia mais o devedor pretender o cancelamento do protesto do título, porquanto estaria impedido e inibido 
mediante a tramitação e processamento dos pedidos” (ABRÃO, Carlos Henrique. Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falências. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles; ______ (Coord.). Comentários à lei 
de recuperação de empresas e falências. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 365).  
340 Há precedentes afastando a possibilidade de que protestos realizados muitos anos antes da falência possam 
ser utilizados para a fixação do termo legal: “Imóvel alienado 7 anos e quatro meses antes da decretação da 
falência e após o decurso de mais de 20 anos do protesto configurador do termo legal, não pode ser vulnerado 
pela ação revocatória. Termo legal. Período suspeito. Período pré-falimentar. Art. 52, incisos VII e VIII da 
Lei de Falências. [...] Período suspeito é aquele em que o falido diminui consideravelmente seu patrimônio, 
desequilibra seus negócios desfazendo-se praticamente de todo o patrimônio mercantil, restando, afinal, 
insuficientes seus bens para pagamento de seus credores. Foge à lógica do razoável a fixação do período 
suspeito indicador do estado de insolvência do devedor, em protesto ocorrido trinta anos antes da decretação 
da quebra. O período suspeito segundo o art. 14, III, da Lei n. 7661/45, em se tratando de falência requerida 
pelo próprio devedor não excederá dos sessenta dias que antecedem a decretação da falência e a alienação do 
bem fracionado, objeto das ações revocatórias ocorreu 7 anos e quatro meses antes da decretação da falência. 
Nega-se provimento ao recurso” (TJRJ, Apelação 6452/2001 Rel. Des. Maria Raimunda T. Azevedo, J. 
30.10.2001). “[...] Por outro lado, se período suspeito, como diz Thaller, citado por Rubens Requião, ‘é 
aquele em que as dificuldades, ou o procedimento incorreto do devedor, começaram a perturbar os seus 
negócios e a depositar neles o germe da falência, influindo diretamente nas relações dos credores entre si e 
também entre terceiros’, é intuitivo que o primeiro protesto referido pela Lei como marco inicial desse 
período é aquele indicador do estado de insolvência. O bom senso está a dizer, portanto, que um protesto 
tirado trinta anos antes da decretação da falência jamais poderá ser tomado como termo legal. Assim, tendo 
sido realizado o negócio objeto da lide sete anos e seis meses antes da decretação da falência e vinte e três 
anos depois do protesto tomado como termo legal, não pode ter a sua eficácia atingida pela ação revocatória 
[...]” (TJRJ, AC 20562/2000, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho, j. 19.06.2001). STJ, AI 537724, Rel. Min. 
Aldir Passarinho Junior, j. 19.12.2003. 



 116

pessoa que queira transacionar com algum comerciante: se daqui a anos, este vier a falir, o 

negócio será tornando inoponível à futura massa? Onde a segurança dos negócios 

jurídicos?”.341  

 

 Poderá o magistrado, ainda, a depender dos elementos envolvidos, dar interpretação 

mais ampla a essa regra, para também desconsiderar protestos irregulares, como aqueles 

realizados em duplicidade ou em relação a título quitado dentro de seu vencimento.342  

 

 Não constou do novo texto legal, no entanto, diversamente da previsão do artigo 22 

do Decreto, a expressa possibilidade de retificação do termo de falência ou mesmo 

posterior fixação, para as situações em que, no momento da decretação da falência, o juiz 

ainda não tenha elementos suficientes para determinar o termo legal mais adequado àquele 

caso concreto. 

 
                                                 
341 CARNEIRO, Athos Gusmão. Falência. Fixação teratogência de seu termo legal. Ação revocatória. Art. 
52, VII e VIII da lei falencial, art. 215 da LRP. Revista Forense, v. 362, ano 98, p. 3-14, jul./ago. 2002, p. 7. 
O posicionamento sustentado pelo processualista nesse estudo (somado a outros argumentos utilizados no 
parecer), relacionado à empresa Casa de Banhas Comércio e Indústria S.A, ao que parece, foi acolhido pelos 
Tribunais, conforme decisão do STJ: “Trata-se de agravo de instrumento manifestado por Casas da Banha 
Comércio e Indústria S/A – Massa Falida contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega 
negativa de vigência aos arts. 14 e 52, incisos VII e VIII, da Lei de Falências, além de dissídio 
jurisprudencial, em questão exteriorizada nesta ementa (fls. 96/97): ‘Falência. Ação Revocatória. Art. 52, 
inciso II da Lei de Falências. Imóvel alienado em dação em pagamento, como forma de pagamento de dívida 
correspondente a alugueres devidos, em razão de locação de imóvel, de propriedade da Requerida. 
Pagamento proveniente de sentença judicial transitada em julgado, em fase de execução. O inciso II não 
autoriza a declaração de ineficácia de transferência de bens em dação em pagamento, coato, já que 
proveniente de execução de sentença, não caracterizada a forma anormal de pagamento resultante de 
consenso entre devedor e credor. O ato de transferência foi realizado no ano de 1994, cinco anos antes da 
decretação da falência, decretada em 26 de abril de 1999, e após o decurso de mais de 20 anos do protesto 
configurador do termo legal, protesto lavrado em janeiro de 1970, portanto, 30 anos antes da decretação da 
quebra, não podendo ser vulnerado pela ação Revocatória. Foge a lógica do razoável a fixação do período 
suspeito indicador do estado de Insolvência do devedor, em protesto ocorrido 30 anos antes da decretação da 
quebra. Ademais, o período suspeito segundo o art. 14, inciso III da Lei 7661/45, em se tratando de falência 
requerida pelo próprio devedor, não excederá dos sessenta dias que antecedem a decretação da falência e a 
alienação do bem ocorreu cinco anos antes da decretação da quebra. Dá-se provimento ao recurso, para julgar 
improcedente o pedido inicial.’ Não há violação aos dispositivos legais invocados e nem dissídio 
jurisprudencial a resolver, porque o acórdão decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, conforme 
demonstra a decisão agravada, fazendo alusão inclusive a julgado de que fui relator. Incide, pois, na espécie, 
a Súmula 83. Ademais, a controvérsia ainda exige o reexame reflexo de matéria fática, com óbice na Súmula 
n. 7 do STJ. Pelo exposto, nego provimento ao agravo” (AI 537724, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 
19.12.2003). A decisão monocrática foi mantida no julgamento do respectivo agravo regimental. 
342 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 3, p. 
311-312. “COMERCIAL. FALÊNCIA. TERMO INICIAL DA QUEBRA. PROTESTO IRREGULAR DE 
TÍTULO PAGO NO VENCIMENTO. DESCABIMENTO. O objetivo da regra contida no art. 14, III, da Lei 
Falimentar é o de determinar o momento em que verdadeiramente foi instalada a inadimplência da empresa, 
a partir de quando ficou ela sem condições de honrar com seus compromissos. O protesto irregular de um 
título que já fora pago no seu vencimento não pode servir de marco inicial para que se conte regressivamente, 
a partir dele, o período de sessenta dias para se estabelecer o termo legal de quebra. Recurso não conhecido” 
(STJ, Resp 226382, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 13.06.2000).  
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  Tal omissão pode trazer graves implicações no que se refere ao sucesso da ação 

revocatória e da declaração de ineficácia objetiva do ato. Acreditamos que, apesar da 

omissão do legislador, pode o magistrado, analisando as circunstâncias da situação sub 

judice, ao menos estabelecer um termo legal provisório, que poderá ser alterado quando 

houver elementos suficientes para sua adequada definição, assim como ampliar o termo 

legal inicialmente estabelecido, desde que respeitado o limite legal de noventa dias. 

 

 Essa margem de liberdade ao magistrado na determinação do termo legal – seja pela 

possibilidade de retificação depois da sentença da quebra, seja pela possibilidade de 

ampliação do prazo – é importante para que se atendam às necessidades particulares de 

cada processo falimentar, priorizando-se os interesses da massa falida.  

 

 Nas palavras de Coelho, “caso o juiz, ao decretar a falência, não tenha ainda 

elementos para a determinação do termo legal, deverá fixá-lo provisoriamente na sentença 

declaratória da falência. Adotará, para tanto, as poucas informações sobre o devedor e 

volume da massa de que dispuser naquele momento”.343 

 

 Também para Cahali é “defensável, assim, que seja revitalizado o artigo 22 do antigo 

Estatuto Falimentar, para se admitir a retificação do termo legal da falência, em função de 

novos elementos demonstrados; mas como o citado art. 22 permitia, sem distingui-lo, em 

‘retificação do termo legal’ antes fixado, em face de elementos obtidos posteriormente, não 

seria de excluir-se também a nova fixação em data mais próxima, o que poderia ser 

postulado por aquele que teria sido favorecido pelo ato impugnado, interessado em 

preservá-lo desde que estabelecida uma retroação temporal menos ampla”.344  

                                                 
343 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 274. Negrão, ao 
comparar a lei atual ao Decreto, sustenta que “o magistrado não dispõe da mesma solução da lei anterior 
[deixar de fixar o termo legal em sentença] e deve fixar o termo legal valendo-se dos parâmetros 
mencionados”, contudo, “qualquer interessado, ou, ainda, o membro do Ministério Público, pode, ao tomar 
ciência da sentença falimentar, requerer a busca de certidão de protesto aos cartórios existentes no local 
principal do estabelecimento do falido que, necessariamente, indicará a ocorrência mais antiga. Ao obtê-la, 
poderá recorrer visando modificar, neste ponto, a sentença proferida” (NEGRÃO, Manual de direito 
comercial e de empresa, p. 311). Simão Filho ensina que poderá haver a retificação do termo legal se 
“provado que a sua base de fixação se modificou” (DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto 
(Coord.). Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de falências. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, p. 438). Também pela possibilidade de retificação: FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e 
recuperação de empresas, p. 271; CLARO, Revocatória  falimentar, p. 67-68; BALBINO, Do procedimento 
para a decretação da falência, p. 735-736; TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 337. Em sentido 
contrário: CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 296. 
344 CAHALI, Fraude contra credores, p. 540. Embora não tratando especificamente da aplicação do artigo 22 
do Decreto aos processos sob a égide da Lei 11.101/05, há interessante precedente do TJ/SP sobre a 
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 O limite para que se promova a retificação do termo legal, a exemplo do que se dava 

na legislação anterior, deverá ser a entrega pelo administrador judicial do relatório “sobre 

as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a 

responsabilidade civil e penal dos envolvidos”, que se dará “no prazo de 40 (quarenta) 

dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período” 

(artigo 22, inciso III, alínea e da LRE).  

 

 Não se pode ignorar, no entanto, que essa retificação do termo legal, especialmente 

se houver ampliação da retroação, poderá interferir diretamente na ineficácia dos atos 

praticados pelo falido, cabendo aos prejudicados pela decisão a interposição de recurso 

(agravo de instrumento)345, no momento adequado, sem que se prejudique o andamento de 

eventual ação revocatória ou declaração de ineficácia, com fundamento no artigo 129 (I, II 

e III), que já estejam em curso. 

 

 O artigo 99, inciso II, estabelece a limitação do termo legal relacionada ao protesto 

por falta de pagamento, pedido de falência ou pedido de recuperação judicial. A não 

homologação da recuperação extrajudicial ou seu descumprimento pelo devedor não foram 

contempladas expressamente nesse dispositivo, vez que se cuida de título executivo 

extrajudicial (artigo 161, §6º, LRE), cabendo aos credores, se presentes os requisitos do 

artigo 94, requerer a falência do devedor.346 

 

 Essa sistematização da lei – assim como se dava na legislação pretérita –, dá abertura 

para a interpretação de que existe uma vinculação: (i) no caso de falência por falta de 

pagamento ou execução frustrada, requerida por algum credor, o termo legal teria como 

limite o primeiro protesto por falta de pagamento; (ii) nos casos de autofalência ou falência 

                                                                                                                                                    
impossibilidade de aplicação do prazo do termo legal do artigo 99 da LRE aos processos anteriores a ela: 
“Falência. Declaração de ineficácia de alienação de imóvel realizada em cumprimento de acordo judicial, 
homologado por sentença transitada em julgado, sob o entendimento de que o ato foi praticado no termo 
legal. Determinação de arrecadação do imóvel objeto do registro declarado ineficaz. Agravo provido para 
cassar a decisão hostilizada. Inviabilidade de aplicação retroativa do artigo 99, II, da Lei n. 11.101/2005, que 
ampliou para 90 dias o prazo máximo do termo legal retrotraído do 1º protesto por falta de pagamento. 
Garantia constitucional da irretroatividade das leis em relação ao ato jurídico perfeito. Insubsistência da 
arrecadação do imóvel” (AI nº 994070991877, Rel. Des. Pereira Calças, j. 30.01.2008). 
345 Cuida-se de decisão interlocutória, que deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento. O agravo 
retido não é adequado, em razão da ausência de interesse recursal: não haverá oportunidade para que o 
agravo seja reiterado (artigos 522 e seguintes do Código de Processo Civil).  
346  Nesse sentido: NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 312. 
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com fundamento nas demais hipóteses legais (atos da falência), o limite temporal seria o 

pedido da falência; e (iii) nas hipóteses em que houve prévio processo de recuperação 

judicial, a limitação do termo legal estaria vinculada ao pedido de recuperação judicial.347  

 

 Esse posicionamento gozava de maior força sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45, 

pois a própria legislação, ao dispor sobre o termo legal da falência, no artigo 14, inciso III, 

fazia referência aos artigos 8º e 12 do Decreto, os quais tratavam justamente da 

autofalência (artigo 8º) e do pedido de falência por falta de pagamento (artigo 12).348  

 

 Entendia-se, então, que três seriam os critérios para a determinação do termo legal: 

“a) no comum dos casos, o prazo de sessenta dias será contado, retroativamente, a partir da 

data do primeiro protesto por falta de pagamento; b) nos casos de concordata preventiva, 

será contado da data em que foi distribuído o pedido de concordata; c) nos casos de 

pedido de autofalência, ou nos casos em que não há protesto por falta de pagamento, o 

prazo deverá retroagir a contar do despacho ao requerimento inicial da falência (arts. 8º e 

12)”. 349 

  

                                                 
347 “Quando a falência tem por fundamento a impontualidade injustificada ou execução frustrada, o termo 
legal não pode retrotrair por mais de 90 dias do primeiro protesto por falta de pagamento; na hipótese de 
pedido fundado em ato da falência ou da autofalência, o termo legal não pode retrotrair por mais de 90 dias 
da petição inicial; e se é o caso de convolação em falência de recuperação judicial ou de recuperação 
extrajudicial homologada em juízo, não pode retrotrair por mais de 90 dias do respectivo requerimento” 
(COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 274). A mesma linha 
sustenta Balbino, entendendo, no entanto, que houve omissão do legislador sobre as outras espécies de 
recuperação judicial, de modo que “a data do pedido de homologação da recuperação extrajudicial (art. 161), 
ou do acordo particular de recuperação firmado entre devedor e credores (art. 167), em nada influenciarão na 
fixação do termo legal da quebra em caso de eventual sentença declaratória da falência da devedora, 
prolatada em ação posterior” (BALBINO, Do procedimento para a decretação da falência, p. 735). Também 
apontam essa vinculação: FRANCO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 398; 
NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 312; SIMÃO FILHO, Comentários à nova lei de 
recuperação de empresas e de falências, p. 437-438; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação 
de empresas, p. 269-270.  
348 “Art. 8º O comerciante que, sem relevante razão de direito, não pagar no vencimento obrigação líquida, 
deve, dentro de trinta dias, requerer ao juiz a declaração da falência, expondo as causas desta e o estado dos 
seus negócios, e juntando ao requerimento [...]”. “Art. 12. Para a falência ser declarada nos casos do art. 2°, o 
requerente especificará na petição os fatos que a caracterizam, juntando as provas que tiver e indicando as 
que pretenda aduzir”. “Art. 14. Praticadas as diligências ordenadas pela presente lei, o juiz, no prazo de vinte 
e quatro horas, proferirá a sentença, declarando ou não a falência [...] III – fixará, se possível, o têrmo legal 
da falência, designando a data em que se tenha caracterizado êsse estado, sem poder retrotraí-lo por mais de 
sessenta dias, contados do primeiro protesto por falta de pagamento, ou do despacho ao requerimento inicial 
da falência (arts. 8° e 12), ou da distribuição do pedido de concordata preventiva [...]”.  
349 CARNEIRO, Fixação teratogência de seu termo legal. Ação revocatória. Art. 52, VII e VIII da lei 
falencial, art. 215 da LRP, p. 6. Na mesma linha, dentre outros: ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de 
falência e concordata. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 124, REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, 
p. 112. 



 120

 Essa referência não foi mantida na atual legislação falimentar, fato que, segundo 

pensamos, poderia enfraquecer esse posicionamento, ou, quando menos, impedir que se 

procure atribuir a ele força de mandamento legal, como se defendia sob a égide do 

Decreto-Lei. 

 

  De todo modo, acreditamos que essa interpretação, a despeito da ausência de 

expressa previsão legal, seja lógica e razoável e deverá ser utilizada pelo magistrado na 

determinação do termo legal de falência. Caberá a ele, todavia, analisando cuidadosamente 

as circunstâncias envolvidas no caso sub judice, a determinação do melhor evento – 

primeiro protesto por falta de pagamento, pedido de falência ou pedido de recuperação 

judicial – a que deverá retroagir o termo legal da falência.350 

 

 A mais adequada fixação do termo legal de falência se dará sempre em atendimento 

às condições do caso concreto, por meio da detida análise do magistrado aos elementos 

constantes dos autos, e observando-se todos os fatores envolvidos naquele processo 

falimentar.351 

 

                                                 
350 Carvalho Mendonça, analisando ainda a Lei 2.024, ponderava que “cada fallencia tem sua physionomia 
propria, segundo a qualidade do commercio do devedor e o modo pela qual este empregou a sua atividade, e 
no processo preliminar para a declaração da fallencia é, em regra, impossivel encontrar bases seguras para 
fixar definitivamente aquelle termo legal. A bom resultado sómente pode chegar o juiz depois de ampla 
investigação cujo resultado só conseguirá no curso do processo de fallencia, e principalmente, depois do 
exame detido dos livros, documentos e correspondencia do falido” (CARVALHO DE MENDONÇA, 
Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 340-341). 
351 A jurisprudência majoritária, no entanto, é contrária a esse entendimento. Em importante precedente do 
Superior Tribunal de Justiça, envolvendo a falência da empresa Encol S.A. Engenharia Comércio e Indústria, 
o Min. Antônio de Pádua Ribeiro, em voto vencido, interpretou o artigo 14, inciso III do Decreto-Lei 
7.661/45, em benefício dos credores, para considerar legal “a decisão que fixa o termo legal da falência o 60º 
dia antes do primeiro protesto por falta de pagamento, tendo em vista a real situação econômico-financeira da 
ENCOL no período anterior ao pedido de concordata e a situação de milhares de credores, entre eles 
adquirentes de imóveis inacabados”. Afastou, assim, a definição do termo legal com fundamento no pedido 
da concordata preventiva, para que retroagisse do primeiro protesto por falta de pagamento e não da data do 
pedido de concordata. No voto que prevaleceu, no entanto, o Min. Ari Pargendler entendeu pela aplicação da 
literalidade do artigo 14, inciso III: “sobrevindo à concordata a falência, o termo legal desta deve ser contado 
da data em que foi distribuído o pedido daquela” (Resp 299111, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 
24.06.2003). Foi ajuizada ação rescisória pela massa falida da Encol visando à desconstituição dessa decisão, 
que aguarda julgamento (AR 3662-GO). A medida cautelar incidente à rescisória já foi rejeitada pelo Rel. 
Min. Luís Felipe Salomão (MC 14831, j. 10.10.2008). Na mesma linha do entendimento vencedor no STJ: 
TJSP, AI 0405259-62.2010.8.26.0000, Rel. Min. Pereira Calças, j. 28.10.2010. “Não é conferido ao julgador 
a faculdade de estabelecer, ao seu livre talante, para a fixação do termo legal da falência, critério distinto 
daqueles exaustivamente previstos em Lei específica disciplinando a matéria e que contemplam, como 
período suspeito, lapso temporal máximo de 90 dias precedendo o pedido de falência, de recuperação judicial 
ou, ainda e, por último, a data do primeiro protesto por falta de pagamento” (TJSC, AI 2008.057079-0, Rel. 
Des. Rodrigo Antônio, DJSC 30.01.2009).  
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 O termo legal da falência tem fundamental importância na ineficácia dos atos 

praticados pelo falido antes da quebra: sua inadequada definição poderá gerar indevidos 

prejuízos àqueles que contrataram com o falido, cujos negócios ficarão sujeitos à ineficácia 

perante a massa falida, assim como, se estipulado por período muito curto, poderá acabar 

legitimando negócios manifestamente fraudulentos, em evidente prejuízo do sucesso do 

processo falimentar. 

 

3.2.4.1.2 Termo legal de falência e “período suspeito” 

 

  No estudo do termo legal de falência alguns autores traçam uma distinção entre o 

termo legal de falência e o chamado período suspeito. O primeiro consistiria naquele 

período expressamente delimitado pela lei – artigo 99, II, da LRE – no qual alguns 

negócios praticados pelo falido seriam ineficazes em relação à massa falida; o segundo, 

embora exista alguma divergência doutrinária, consistiria em um período mais abrangente, 

anterior ao termo legal da falência, correspondente ao “tempo decorrido entre a 

manifestação do estado de insolvência e a sentença declaratória da falência”.352 

 

 Na corrente defensora da existência do período suspeito, não existe consenso sobre o 

seu conceito. Há quem defenda que ele consiste no período de dois anos, no qual somente 

alguns atos seriam considerados ineficazes em relação à massa (hipóteses do artigo 129, 

IV e V, da LRE e artigo 54, IV e V do Decreto)353 ou corresponderia ao período de quatros 

anos anteriores à decretação da falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro 

protesto não cancelado.354  

 
                                                 
352 ABRÃO, Curso de direito falimentar, p. 83.  
353 NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 310. Também para Rebello o período suspeito é 
a relação de tempo da revelação do estado de falência, que gera desconfiança sobre os atos nele praticados 
pelo falido e compreenderia dois casos enumerados na lei, nos incisos IV e V do artigo 52 do então vigente 
Decreto-Lei 7.661/45: atos praticados pelo devedor, a título gratuito dois anos antes da decretação da falência 
e os atos de reúncia à herança e legado no mesmo prazo (REBELLO, Revista de direito comercial, p. 301). 
Na mesma linha: ÁLVARES, Walter T. Curso de direito falimentar. 7. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 
1979, p. 53. 
354 Claro defende que “o período suspeito preexiste ao termo legal da falência e deve também ser considerado 
judicialmente, sob pena de o Estado consentir (tacitamente) com eventuais desvios de conduta por parte do 
devedor da má-fé” (CLARO, Revocatória falimentar, p. 52). Afirma ainda que a Lei 11.101/05 poderia ter 
fixado o período suspeito “em quatro anos antes da decretação da falência decorrente do pedido do devedor 
(autofalência); igual período retroativo a contar da data da distribuição do pedido de recuperação judicial e os 
mesmos quatros anos também retroativamente da data do primeiro protesto tirado por falta de pagamento, e 
não devidamente cancelado” (Ibid., p. 54). Também Tomazette entende que o período suspeito “abrange os 
dois anos anteriores à decretação da falência e quase sempre vem antes do termo legal” (TOMAZETTE, 
Curso de direito empresarial, p. 338). 
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Essas classificações, atrelando o período suspeito a um prazo fixo predeterminado, 

têm forte influência na doutrina estrangeira355, especialmente na italiana, em que se 

denomina “periodo sospetto” os prazos preestabelecidos pela própria legislação para a 

realização dos diferentes atos a serem declarados ineficazes. Na verdade, no entanto, 

cuida-se de uma decorrência do critério de determinação legal do termo legal da falência e 

não propriamente da existência de um termo legal de falência somado a outro período, que 

seria esse “período suspeito”. 

 

 Para outros, o período suspeito corresponde ao exato tempo em que o estado de 

insolvência já se manifestava sem que falência tenha sido decretada e na maioria das vezes 

antecede ao termo legal de falência.356 Jayme Leonel, citando a lição de Rebello, defende a 

existência do período suspeito, “considerado tal aquêle que denuncia o aparecimento do 

estado de falência, isto é, do estado de fato de falência – anterior ao termo legal”; é 

“suspeito, porque gera a desconfiança em relação a atos praticados pelo devedor quando o 

seu estado de falência não declarada já havia se manifestado”.357  

 

 A justificativa para tal classificação, anotam seus defensores, reside no fato de que o 

termo legal de falência – predefinido em lei e determinado a partir da sentença declaratória 

da falência – muitas vezes pode não englobar todo o período anterior à falência, no qual o 

falido já tinha conhecimento da crise econômica e vinha praticando operações 

fraudulentas, visando a prejudicar credores ou mesmo como medida desesperada de 

recuperação da empresa. 

                                                 
355 Há, verdade, até certa confusão entre os sistemas adotados nos diversos países, já que na Itália, como 
mencionado acima, adota-se o critério de determinação legal para o termo legal de falência. 
356 ABRÃO, Curso de direito falimentar, p. 84. Também Lacerda aponta a existência do período suspeito: “A 
diferença é nítida e bem esclarecida por Castro Rêbelo, afirmando que o termo legal, no sentido em que a lei 
emprega essa expressão, é o que vai da sentença declaratória até o momento em que, primeiro, se tenha 
objetivado qualquer dos característicos do estado de falência. Os atos do devedor são especialmente 
apreciados em relação a ela, não pela distância que os separa da sentença declaratória, mas pela influência 
que, é de supor-se, deve exercer em sua conclusão um estado patrimonial, de que se consideram indícios 
fatos diversos, que a lei especifica” (LACERDA, Manual de direto falimentar, p. 90). Para Fazzio Júnior 
“‘termo legal’ e ‘período suspeito’ nem sempre coincidem; aliás, dificilmente coincidem. É que a presunção 
temporal fixada em lei não corresponde exatamente ao tempo em que o estado de insolvência já se 
apresentara, embora ainda não reconhecida por sentença. O período suspeito é mais longo que o termo legal, 
até porque, ainda que insolvente, o empresário pode prorrogar sua agonia à custa de atitudes protelatórias” 
(FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 270). 
357 LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 46. Apesar de o autor se valer da lição de Castro 
Rebello, ao final ele chega a outra conclusão: “ousamos discordar de Castro Rebêlo quando afirma que, em 
certos casos, o termo legal pode estender-se além do período suspeito. Para nós, o que se verifica é o inverso: 
o período suspeito é que, muitas vêzes, se estende além do têrmo legal, pelo menos no sistema seguido pela 
nossa lei” (Ibid., p. 45). 
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 Como aponta Leonel, pode se dar, v.g., que o devedor já esteja em estado de 

falência, por falta de pagamento de obrigação mercantil líquida e certa, mas a quebra não 

tenha sido declarada porque: (i) o credor não exerceu a faculdade de requerê-la; ou (ii) o 

próprio devedor não cumpriu o dever de pedi-la (artigo 8º do Decreto-Lei 7.661/45). Caso, 

posteriormente, tal título fosse protestado, com o consequente pedido de falência pelo 

credor, determinando o juiz o termo de falência 60 dias anteriores a esse protesto, “o termo 

legal de falência, fixado pelo juiz, segundo a regra ditada pela lei, não coincide 

absolutamente com a data em que, por atos inequívocos, se positivara o estado de falência 

do devedor”.358  

 

 No Brasil, contudo, o período suspeito não foi normatizado pelo legislador de 1.945, 

tampouco na Lei 11.101/05, e não vem sendo objeto de apurado exame por parte da 

doutrina nacional. Majoritariamente, doutrina359 e jurisprudência360 o igualam ao “termo 

legal da falência”, usando as duas expressões indistintamente.361 

 

                                                 
358 LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 44-45. 
359 Carvalho de Mendonça, por exemplo, ressalta a importância do termo legal da falência, mas não faz 
distinção entre o termo legal e o período suspeito (CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito 
comercial brasileiro, 7. ed., p. 337-338). Coelho não faz essa separação, limitando-se a sustentar que “certos 
autores, inspirados em Carvalho Mendonça, tomam a expressão ‘período suspeito’ como sinônima de ‘termo 
legal de falência’; outros preferem chamar de período suspeito todo o lapso temporal, diferente do termo 
legal, em que o estado de falência já se pronunciava. Dê-se-lhe, contudo, o nome que for, interessam para a 
ineficácia dos atos praticados pelo falido ou em nome da sociedade falida as condições estabelecidas em lei, 
inclusive as pertinentes ao fator temporal” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação 
de empresas, p. 344-345). Também Valverde utiliza as expressões termo legal de falência e período suspeito 
sem distinção (VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 143). Na mesma linha, sem apontar a 
diferenciação entre termo legal e período suspeito, dentre outros: PACHECO, Processo de recuperação 
judicial, extrajudicial e falência, p. 306; FRANCO, Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência, p. 413-414; BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falências comentada, p. 268-
269; BALBINO, Do procedimento para decretação da falência, p. 734; ABRÃO, Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 258-259; MANDEL, Julio Kahan. Nova lei de falências e 
recuperação de empresas: anotada. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 187. 
360 STJ, REsp 604.315, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 08.06.2010; STJ, AgRg-Ag 489.545, Rel. Des. 
Conv. Vasco Della Giustina, DJE 06.11.2009; TJSP, Apelação 994.08.138440-0, Rel. Des. Sebastião Carlos 
Garcia, DJESP 31.03.2010; TJMG, Apelação 1.0024.07.691605-5/0021, Rel. Des. Maria Elza de Campos 
Zettel, DJEMG 25.09.2009; TJRS, Apelação 70025409970, Rel. Des. Liége Puricelli Pires, DOERS 
07.04.2009;  TJSP, Apelação 577.031.4/0, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, DJESP 05.12.2008; TJGO, 
Apelação 77681-1/188 Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, DJGO 19.10.2004. 
361 Calças, após levantar essa polêmica doutrinária, conclui que ela “não apresenta qualquer interesse prático. 
Isto porque o legislador prevê a ineficácia de atos praticados pelo devedor, quando ocorridos dentro do termo 
legal fixado pelo juiz de acordo com os rígidos critérios da própria lei, mas prevê também a ineficácia de 
determinados atos quando realizados dentro do período fixado pelo próprio legislador” (CALÇAS, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 91). 



 124

 Requião chega a afirmar que a lei não autoriza a distinção entre o termo legal de 

falência e período suspeito defendida por Jayme Leonel e Castro Rebello. Para ele, “não 

existe falência de fato ou falência virtual... Quando admite que sejam revogados os atos 

praticados com fraude, com o intuito de prejudicar credores, oferece, no art. 53, a ação 

revocatória sem subordinação a tempo ou prazo. Não se justifica, pois, a distinção que 

pretenda fazer entre período suspeito e termo legal de falência, que são expressões 

equivalentes”.362 

 

 Contudo, apesar da omissão legal e do entendimento contrário de autorizada 

doutrina, parece-nos que a doutrina defensora da existência do período suspeito, ao lado do 

termo legal de falência, está com a razão. Não se pode olvidar que o termo legal de 

falência, nos termos da legislação vigente, especialmente a restrição de 90 dias nela fixada, 

muitas vezes não abrangerá, a contento, o período em que havia ciência do estado de 

insolvência pelo falido, no qual ele pode ter tomado medidas – lícitas ou ilícitas – a fim de 

prejudicar os credores. 

 

 Consoante já mencionado, a falência da empresa não ocorre de forma inesperada. Os 

sócios e administradores da falida, invariavelmente, têm pleno conhecimento do estado de 

insolvência e das dificuldades econômico-financeiras que a empresa atravessa e, não raro, 

valem-se de toda natureza de expediente para evitar ou retardar ao máximo a decretação da 

falência. 

 

 Essas medidas, visando postergar a decretação da falência, se realizadas de maneira 

eficiente pelo falido, podem tornar o termo legal da falência – na forma e exíguos prazos 

fixados em nossa legislação – inócuo e de nenhuma valia para a ineficácia dos negócios 

ruinosos praticados durante o período – longo – que antecedeu a falência. 

 

 O reconhecimento da existência desse período suspeito, que pode anteceder ao termo 

legal de falência, é fundamental no estudo da ação revocatória, diante da constatação de 

                                                 
362 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 112. 
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que o devedor pode ter realizado atos de dilapidação do patrimônio muito antes do período 

atingido pelo termo de falência.363 

 

 Não seria prudente, no entanto, defender a existência do período suspeito ou mesmo 

pretender estabelecer um lapso temporal específico no qual ele teria de ser estipulado na 

sentença que decreta a falência. Diante da omissão legislativa, e da majoritária equiparação 

do período suspeito ao termo legal de falência, essa medida formaria um sério quadro de 

insegurança jurídica e processual, para o falido e todos aqueles que com ele contratar. 

 

 Se a Lei 11.101/05 optou por não disciplinar o período suspeito, não há como se 

pretender que magistrados estabeleçam esse período em suas sentenças, sem amparo legal 

e desprovidos de critérios previamente delimitados, o que acabaria por gerar nulidades – 

de natureza material e processual. 

 

 Todavia, a despeito da omissão legal acerca do período suspeito, é fundamental que 

o juízo falimentar tenha ciência de que o termo legal a ser fixado na sentença de quebra – 

limitado pela regra do artigo 99, inciso II, da LRE – muitas vezes não cumprirá de modo 

eficiente o seu essencial papel na declaração de ineficácia dos negócios praticados pelo 

falido. 

  

 Esse fato deverá ser levado em consideração especialmente no julgamento da ação 

revocatória (artigo 130, LRE) e para a hipótese do inciso VI do artigo 129 da LRE, para a 

qual não há nenhuma estipulação sobre o período em que o trespasse do estabelecimento 

deva ter sido feito para que possa ser objeto de declaração de ineficácia frente à massa 

falida.364 

                                                 
363 No Brasil, também Leonel sustenta que “o período suspeito quase sempre preexiste ao termo legal e, na 
prática, ambos raramente coexistem simultaneamente” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da 
falência, p 43-45).  
364 Seguindo essa linha de raciocínio, Leonel defendia que fora das hipóteses do artigo 52, “muitos atos do 
devedor falido podem também ser impugnados. São eles os mencionados no art. 53 do dec. 7661, segundo o 
qual ‘são também revogáveis, relativamente à massa, os atos praticados com a intenção de prejudicar 
credores, provando-se a fraude do devedor e do terceiro que com ele contratar’. Êsses são, em regra, os atos 
praticados em prejuízo dos credores durante ‘um período suspeito’ que a sentença declaratória da falência, 
pelas circunstâncias acima apontadas, colocou fora do têrmo legal” (LEONEL, Da ação revocatória no 
direito de falência, p. 50). Requião, embora não concordasse com a diferenciação entre “termo legal de 
falência” e “período suspeito”, reconhecia que “quando admite que sejam revogados os atos praticados com 
fraude, com o intuito de prejudicar credores, oferece, no art. 53, a ação revocatória sem subordinação a tempo 
ou prazo. Não se justifica, pois, a distinção que pretenda fazer entre período suspeito e termo legal de 
falência, que são expressões equivalentes” (REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 112). 
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  Conforme já expusemos365, nenhuma dessas hipóteses encontra sua limitação 

temporal no termo legal de falência: caberá ao juiz, tanto em um caso como no outro, 

analisar as circunstâncias daquele processo específico, para concluir se o negócio jurídico 

impugnado foi praticado de forma fraudulenta, cumprindo os demais requisitos legais, 

independentemente de ter sido praticado dentro do termo legal de falência. 

 

 Nesse momento, para que se tenha uma eficiente prestação jurisdicional, é 

indispensável a consciência do juiz, de que existe um período suspeito – que na maioria 

das vezes é anterior e mais extenso do que o termo legal de falência –, no qual o falido já 

tem conhecimento de seu estado pré-falimentar, e usou de expedientes para a dilapidação 

do patrimônio objetivando, principalmente, retardar a decretação da falência.  

 

 Os negócios praticados durante esse período podem – e devem – ser impugnados, 

para que, presentes os demais requisitos legais – o consilium fraudis no caso do artigo 130 

da LRE e a caracterização da venda e transferência do estabelecimento comercial sem o 

consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, na hipótese do artigo 129, 

inciso VI da LRE – sejam declarados ineficazes, em benefício da massa falida.  

 

3.2.4.1.3 A preclusão da decisão que fixa o termo legal da falência e ineficácia dos atos 

praticados pelo falido 

 

 Questão processual relevante, ainda envolvendo o termo legal de falência, diz 

respeito à possibilidade de rediscussão e eventual alteração da fixação do termo, nos autos 

da ação revocatória falimentar (artigo 130, LRE) ou na declaração de ineficácia objetiva 

(artigo 129, LRE).  

 

 Com efeito, a prévia definição do termo legal de falência, na sentença declaratória, é 

condição indispensável para o reconhecimento de ineficácia com fundamento no artigo 

129, incisos I, II e III, e, no que se refere ao inciso VI e hipóteses da revocatória do artigo 

130, igualmente pode ser fundamental para o sucesso da demanda, especialmente se o 

negócio impugnado tiver sido realizado dentro do termo legal. 

                                                 
365 Sobre o assunto ver, supra, item 3.2.4. 
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 Ocorre, no entanto, que não raras vezes, em ação revocatória falimentar ou medida 

visando à declaração de ineficácia objetiva dos negócios jurídicos (artigo 129), se pretende 

impugnar o termo legal de falência previamente fixado pela sentença, como matéria de 

defesa em contestação ou recurso. 

 

 Essa linha de defesa, naturalmente, aponta supostas ilegalidades ou irregularidades 

no termo legal preestabelecido, a fim de reduzi-lo, e, como consequência dessa redução, o 

negócio jurídico objeto da demanda seria excluído do período atingido pelo termo legal. 

Especialmente para as hipóteses do artigo 129, incisos I, II e III, o argumento, se acolhido, 

pode ser definitivo para a improcedência do pedido revocatório. 

 

 Todavia, segundo pensamos, não se pode permitir essa rediscussão: essa alegação, 

em defesa da ação revocatória, ou mesmo nos autos do processo falimentar em que houver 

incidente de ineficácia, não poderá ser acolhida, sob nenhuma hipótese. E tal se dá por 

diversos motivos. 

 

 Primeiro, porque, uma vez proferida a sentença declaratória da falência, e não 

interposto agravo de instrumento pelos legitimados e terceiros interessados (artigo 100 da 

LRE e artigo 522 e seguintes do CPC), a matéria será objeto de preclusão temporal em 

relação àquela parte366, consoante prescrito nos artigos 183 e 473 do Código de Processo 

Civil.367  

 

 Essa sentença de mérito, uma vez publicada, em princípio, não mais poderá ser 

alterada pelo próprio magistrado (artigo 463, CPC) – salvo permissão expressa da própria 

Lei Falimentar368 –, e, se não for objeto de nenhum recurso, por nenhum dos envolvidos no 

                                                 
366 “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório 
previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, 
ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” 
(NERY JÚNIOR; NERY, Código de processo civil comentado p. 618). 
367 “Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se 
operou a preclusão”. “Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o 
direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa”. 
368 “Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – para lhe corrigir, de ofício ou a 
requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo; II – por meio de embargos de 
declaração”. Consoante ensina Sica, “apesar da alteração operada pela Lei n. 11.232/2005 no art. 463 do 
CPC, com a publicação da sentença, o juiz efetivamente encerra seu ofício jurisdicional, ao menos em 
relação à parte do processo ali decidida [...]. Não obstante não há como negar também que, após a sentença, 
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processo falimentar ou terceiro interessado, transitará em julgado e sofrerá os efeitos da 

coisa julgada material (artigo 467 do Código de Processo Civil).369 

 

 O argumento vale também para a hipótese em que o demandado na ação revocatória 

falimentar (artigo 130) ou aquele que foi atingido pela declaração de ineficácia (artigo 

129), não seja, sob nenhum aspecto, “parte” no processo falimentar – não se enquadrando 

no conceito de legitimado ativo ou passivo e tampouco integre a classe dos credores. 

  

 Isso porque o processo falimentar difere-se dos processos individuais, na esfera 

privada. Como é notório, cuida-se de processo de execução concursal370, no qual se busca 

a defesa dos interesses da massa falida, revestido de nítido interesse público, contando 

ainda com participação e fiscalização do Ministério Público.371 

 

Como ensina Requião, embora exista significativa divergência sobre a natureza 

jurídica da falência, nenhum dos juristas que trataram do assunto “põe dúvida de que a 

falência, em seu procedimento, está determinada pelo interesse coletivo. O instituto é 

                                                                                                                                                    
os poderes do juiz singular ficam sensivelmente reduzidos. Antes do trânsito em julgado, incumbir-lhe-á 
apenas o controle (prévio e provisório) acerca da admissibilidade e efeitos da apelação e, eventualmente, a 
decretação da hipoteca judiciária (são as únicas atividades que nos vêm à mente agora)” (SICA, Preclusão 
processual civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 212-213). Apesar de o processo falimentar ter um 
procedimento diferenciado, já que depois do decreto da falência o magistrado de primeiro grau ainda atuará 
ativamente (na realização do ativo, pagamento dos credores, resolução dos conflitos envolvendo o quadro de 
credores etc.), inclusive proferindo novas “sentenças” (julgamento da prestação de contas do administrador, 
encerramento do processo de falência e extinção das obrigações do falido) e eventualmente até retificando o 
termo legal de falência (ver, supra, item 3.2.4.1.1), parece-nos válida a lição de Sica, se aplicada ao processo 
falimentar, ao menos no que se refere à impossibilidade de rediscussão e novas decisões do magistrado sobre 
as questões de mérito decididas na sentença declaratória da falência, como forma de garantia da segurança 
jurídica do processo. 
369 “Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não 
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.” Como ensina Dinamarco, “coisa julgada material é a 
imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito [...]. Quer se trate de sentença meramente 
declaratória, constitutiva ou condenatória, ou mesmo quando a demanda é julgada improcedente, no 
momento em que já não houver recurso algum institui-se entre as partes e em relação ao litígio que foi 
julgado, uma situação de absoluta firmeza quanto aos direitos e obrigações que os envolvem, ou que não os 
envolvem” (DINAMARCO, Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002. v. III, p. 301). 
370 “A falência é, assim, o processo judicial de execução concursal do patrimônio do devedor, empresário, 
que, normalmente, é a pessoa jurídica revestida da forma de sociedade limitada ou anônima” (COELHO, 
Curso de direito comercial, p. 244). 
371 Sobre a participação do Ministério Público na falência, ver, dentre outros: MARQUES JÚNIOR, Mário 
Moraes. O Ministério Público na nova lei de falências. Revista Forense, v. 379, ano 101, p. 431-441, 
mai./jun. 2005; MAZZILLI, Hugo Nigro. A legitimidade do Ministério Público para a ação revocatória da 
Lei n. 11.101/2005. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, ano VII, n. 38, p. 53-55, nov./dez. 
2005; DE LUCCA, Newton. Disposições preliminares. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA LIMA, 
Sérgio Mourão (Coord.). Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 68-72. 
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marcadamente de ordem pública, muito embora vise resolver em massa questões de 

interesses essencialmente privados”.372  

 

 Justamente diante desse interesse público, e da natureza coletiva do processo, exige-

se ampla publicidade das decisões proferida no processo falimentar. Nesse contexto, cabe 

lembrar que, de acordo com a disposição do artigo 99, inciso II, da LRE, o termo legal 

deverá ser determinado na sentença declaratória da falência, ou, quando muito, poderá ser 

retificado até a entrega do relatório pelo administrador judicial, “no prazo de 40 (quarenta) 

dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período” 

(artigo 22, inciso III, alínea e da LRE).373  

  

 Ambas as decisões têm significativa publicidade e devem ser de conhecimento de 

todos os credores e da comunidade, de modo geral. Sobretudo a sentença declaratória da 

falência é dotada de regras especiais de publicidade, que envolvem: (i) a publicação de seu 

interior teor, por edital, no Diário Oficial; (ii) publicação em jornal ou revista, de 

circulação regional ou nacional; (iii) intimação do Ministério Público e envio de 

comunicação à Fazenda Federal e dos Estados e Municípios; e (iv) comunicação da 

falência à Junta Comercial em que o falido tem seus atos arquivados, para que seja 

disponibilizada a informação na rede mundial de computadores.374 

 

 Não há como se alegar falta de conhecimento, pelo terceiro que negociou com o 

falido, sobre a decretação da quebra. Cabe a ele, ciente de que realizou atos com o devedor 

em período anterior à decretação da falência, acompanhar o processo falimentar e atentar 

para a defesa de seus interesses e dos riscos decorrentes da nova situação jurídica da 

empresa falida. 

 

                                                 
372 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 22. 
373 Sobre a possibilidade de retificação do termo legal de falência, ver, supra, item 3.3.2.1. 
374 “Em geral, a sentença cível torna-se pública pela inserção de seu dispositivo no órgão oficial. Quando se 
trata de sentença de quebra, porém, quer a lei garantir maior publicidade. Desse modo, estabelece que a 
sentença declaratória da falência deve ser publicada por edital. Isto quer dizer que não apenas o dispositivo 
da sentença, mas seu inteiro teor é transcrito no Diário Oficial. [...] Há, além dessa, outras três regras 
específicas pertinentes à publicidade da sentença declaratória. Primeira, se a massa falida comportar, ela será 
publicada também em jornal ou revista de circulação regional ou nacional. Segunda, proceder-se-á à 
intimação do Ministério Público e ao envio da comunicação à Fazenda Federal e às dos Estados e Municípios 
em que a falida possuir estabelecimento ou filial. Terceira, a falência deve ser comunicada à Junta Comercial 
em que o falido tem seus atos arquivados e esta disponibilizará a informação da rede mundial de 
computadores” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 275). 



 130

 E, indubitavelmente, esse terceiro – que poderá ser alcançado pelos efeitos da 

sentença – terá legitimidade para, no momento adequado – no prazo de dez dias da 

intimação da decretação da quebra –, interpor o competente agravo de instrumento contra o 

capítulo da sentença que fixou o termo legal da falência, sem prejuízo de impugnar outros 

capítulos. E ele o fará na qualidade de terceiro interessado, como permitido pela legislação 

processual (artigo 499 do Código de Processo Civil).375 

 

 Como lembra Tucci, nem sempre o efeito prejudicial da sentença ao terceiro será 

evidente, mas poderá ser demonstrado o interesse de recorrer, “ditado pelo §1º do art. 499, 

que é avaliado pela interdependência entre as relações e pelo efetivo prejuízo jurídico que 

a decisão lhe causou. Aferido o interesse, irrompe a legitimidade do terceiro em impugnar 

a decisão”.376 

 

 E, na hipótese ora tratada, o nexo de interdependência entre o seu interesse de 

intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, cuja demonstração é exigida, 

reside no evidente e eminente risco de que o negócio praticado por ele – dentro do termo 

legal fixado na sentença declaratória –, seja declarado ineficaz frente à massa falida em 

futura ação revocatória ou declaração de ineficácia do artigo 129 da LRE. Pode-se 

sustentar, assim, a existência de interesse jurídico, porquanto sua esfera jurídica será 

afetada, ainda que reflexamente, pela sentença declaratória da falência.377  

 

 Há precedentes nesse sentido, na linha da decisão do Min. Sidnei Beneti do Superior 

Tribunal de Justiça, de que “o terceiro que contratou com o falido ostenta, portanto, 

interesse jurídico em impugnar a decisão do juiz falimentar que fixa o termo legal da 

                                                 
375 “Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério 
Público. § 1o Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a 
relação jurídica submetida à apreciação judicial. § 2o O Ministério Público tem legitimidade para recorrer 
assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei”. 
376 TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 183. 
377 Barbosa Moreira aponta ser “terceiro quem não seja parte, quer nunca o tenha sido, quer haja deixado de 
sê-lo em momento anterior àquele em que se profira a decisão” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
Comentários ao Código de Processo Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. V, p. 294). Acrescenta 
ainda que “a legitimação do terceiro para recorrer postula a titularidade de direito (rectius: de suposto direito) 
em cuja defesa ele acorra. Não será necessário, entretanto, que tal direito haja de ser defendido de maneira 
direta pelo terceiro recorrente: basta que a sua esfera jurídica seja atingida pela decisão, embora por via 
reflexa” (Ibid., p. 296).   



 131

falência de modo a alcançar o negócio jurídico por ele celebrado, fazendo pesar sobre dito 

negócio, a suspeita de fraude”.378 

 

 Para além de todos os argumentos acima expostos, não se pode olvidar que 

posicionamento diverso – possibilitando a revisão do termo legal, a qualquer tempo, por 

qualquer interessado – tornaria o processo falimentar palco para inúmeras e infundadas 

discussões sobre o termo legal de falência, gerando instabilidade para todos os 

participantes do processo, em prejuízo da segurança jurídica.379 

 

 Como bem colocou o Des. De Santi Ribeiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, “a 

prevalecer tal entendimento, todos os eventuais terceiros interessados que se sentirem 

prejudicados com o termo legal poderão ingressar nos autos da falência e requerer a 

qualquer tempo a sua retificação, mesmo decorridos vários anos do término do prazo que 

permite a prática deste ato, o que não se compadece com a estabilidade da lide e a 

segurança dos pronunciamentos judiciais”.380  

 

                                                 
378 Resp 752624, DJe 23.11.2009. No mesmo sentido: “FALÊNCIA. Termo legal. Agravo de instrumento. 
Legitimidade. Art. 22, parágrafo único, do Dec.-Lei nº 7.661/45. – Aquele que contratou com a falida pode 
agravar da decisão que, ao fixar o termo legal da falência, atingiu a validade do seu negócio. – O fato de 
também ser credor habilitado na falência é outra razão para que se reconheça a sua legitimidade” (STJ, Resp 
206258, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 08/06/1999); TJSP, Agravo 9015307-07.2001.8.26.0000, Rel. 
Des. De Santi Ribeiro, j. 08.03.2002. Em sentido contrário, o Des. Pereira Calças negou provimento a agravo 
cujo objeto era a realização de prova pericial, para correta aferição do termo legal de falência, consignando 
que “relativamente ao risco de haver declaração de ineficácia dos atos praticados pela sociedade falida, em 
face de atos não realizados dentro do período suspeito, por erro na fixação de seu termo, obviamente, os 
prejudicados poderão recorrer das decisões que, de ofício, a requerimento dos interessados ou em ação 
autônoma, decidirem pela ineficácia de ato determinado” (TJSP, Agravo 0058091-11.2008.8.26.0000, j. 
23.08.2009).  
379 Posicionamento diferente tem Nery Júnior: “No processo de falência, transitada em julgado a decisão que 
fixa o termo legal, não há mais possibilidade de, ali, discutir-se a matéria. Mas, no processo da ação 
revocatória, essa discussão é possível, não com a eficácia da coisa julgada material, que pertence à sentença 
declaratória da falência transitada em julgado, mas sim com eficácia incidental, isto é, válida apenas para o 
processo da ação revocatória. Em outras palavras, a eventual discussão sobre o termo legal da falência, 
ocorrida no processo da ação revocatória da LF 52 e 53, ensejará decisão incidenter tantum, válida apenas 
para esse processo (CPC 469), pois a questão do termo legal decidida principaliter, ou seja, com eficácia de 
coisa julgada material (CPC 468), já ocorreu no processo da falência (NERY JÚNIOR, Ineficácia do negócio 
jurídico previsto na LF 52 VIII, p. 234). Acolhendo o posicionamento do processualista: “Ação Revocatória 
– Art. 52, inc. VIII da LF – Transferência de imóveis que não integravam o estabelecimento comercial da 
falida – Termo legal, ademais, fixado equivocadamente no processo de falência – Discussão possível na ação 
revocatória, não com eficácia de coisa julgada material, mas sim com eficácia incidental – Decreto de 
procedência da ação que não subsiste – Agravo retido desprovido, apelo dos réus provido para julgar 
improcedente a ação, prejudicado o recurso adesivo” (TJSP, Apelação 0059835-51.2002.8.26.0000, Rel. Des. 
Santi Ribeiro, j. 11.12.2003). 
380 AI 9015307-07.2001.8.26.0000, j. 08.03.2002.  
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 Apesar do silêncio da doutrina sobre o assunto, o posicionamento aqui defendido tem 

sido acolhido de forma majoritária pelos Tribunais Pátrios, inclusive pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que recentemente decidiu que: “em ação revocatória, não cabe a 

discussão acerca do período suspeito fixado no âmbito da falência. Eventual ilegalidade da 

retificação do período suspeito deve ser alegada no momento oportuno, tal como determina 

o § do art. 22 da revogada Lei de Quebras. Quedando-se inerte o interessado, no que 

concerne à decisão que retifica o termo legal da falência, resta operada a preclusão”.381  

 

3.2.5 Hipóteses legais de ineficácia objetiva 

 

 Consoante já mencionado, o sistema brasileiro de revogação dos atos praticados pelo 

falido anteriormente à falência adota, tradicionalmente, uma divisão entre: (i) determinados 

negócios jurídicos descritos em lei, que sejam realizados dentro do prazo igualmente 

estipulado pela lei, para os quais há uma presunção de fraude; e (ii) os demais negócios 

jurídicos, para os quais exige-se a demonstração do conluio fraudulento.  

 

 Na atual legislação falimentar, esses atos predeterminados vieram elencados no 

artigo 129, cujos incisos I a VII descrevem a natureza e o prazo em que esses atos devem 

ter sido praticados pelo falido, com exceção do inciso VI, no qual existe omissão 

relacionada ao tempo em que realizado o trespasse do estabelecimento comercial.382 

 

 Em relação a todas essas hipóteses, como expressamente previsto no caput do artigo 

129, dispensa-se a intenção dos contratantes ou se os beneficiários tinham ou não 

conhecimento do estado econômico-financeiro do devedor, assim como há presunção 

relativa de prejuízo à massa falida: basta que esteja devidamente configurada, de forma 

clara, a situação ali prevista. 

 

 A identificação dessas situações, no entanto, não são tão simples como possa parecer 

em uma primeira leitura. Conquanto a intenção do legislador tenha sido no sentido de 

                                                 
381 STJ, Resp 604.315, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 08.06.2010. Na mesma linha: STJ, Resp 623434, 
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE 22.11.2010; TJSP, Apelação 9219897-96.2008.8.26.0000, Rel. Des. 
Álvaro Passos, j. 25.02.2009; TJSP, Apelação 585.659.4/9, Rel. Des. Álvaro Passos; j. 11.02.2009; TJSP, 
Agravo 603.367.4/5, Rel. Des. Pereira Calças j. 18/08/2009; TJSP, Apelação 0325333-66.2009.8.26.0000, 
Rel. Des. Natan Zelinschi, j. 13.05.2010; TJSP, Apelação 0124935-40.2008.8.26.0000, Rel. Des. A. Santini 
Teodoro, j. 25.08.2008. 
382 Ver, supra, item 3.2.4. 
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limitar, de forma taxativa, os atos praticados que serão declarados ineficazes, sem prova do 

conluio fraudulento e até mesmo de ofício pelo magistrado, a interpretação da correta 

dimensão dessas hipóteses legais pode gerar diversas controvérsias e polêmicas, como se 

passa a demonstrar. 

 

3.2.5.1 Pagamento de dívidas não vencidas, no termo legal  

 

 Estabelece o artigo 129, caput e inciso I, a ineficácia em relação à massa falida do 

“pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por 

qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título”, 

“tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do 

devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores”.  

 

 Cuida de determinação que encontra disciplina equivalente nas legislações 

falimentares anteriores383 e em legislações falimentares estrangeiras384, concernentes ao 

pagamento de dívidas não vencidas, dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do 

crédito. 

 

 A ratio da norma pode ser facilmente extraída: o pagamento de um débito não 

vencido, dentro do termo legal de falência, configura o favorecimento de um credor em 

detrimento dos demais. Há, nesta medida, evidente violação ao princípio falimentar basilar 

do par conditio creditorum.385 

 

                                                 
383 Podem ser encontradas previsões neste sentido: (i) no Código Comercial de 1.850 (artigo 827); (ii) na Lei 
2024/1.908 (artigo 55): e (iii) no Decreto-Lei 7.661/45 (artigo 52, inciso I).   
384 Na Lei Falimentar italiana, prevê o artigo 65 que são privados de efeito em relação aos credores o 
pagamento de débitos que vencem no dia da declaração da falência ou posteriormente à declaração, se 
realizados nos dois anos anteriores à declaração da falência (“Sono privi di effetto rispetto ai creditori i 
pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali 
pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”). No direito 
francês igualmente existem duas hipóteses de nulidades: (i) a nulidade de atos previamente determinados, 
realizados no período suspeito (artigo 107); e (ii) a nulidade facultativa, dos atos realizados no período 
suspeito com o conhecimento do terceiro contraente sobre o estado de cessação de pagamentos pelo credor. 
No artigo 107 da lei francesa, dentre outros atos, há a previsão de nulidade dos pagamentos de débitos não 
vencidos. No direito grego, prevê o artigo 537, da Lei Comercial, ser nulo e privado de eficácia em relação à 
massa de credores o pagamento de débitos não vencidos, realizados mediante cessão, venda, compensação, 
ou de qualquer outro modo executado (QUATRARO, GIORGETTI, FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e 
fallimentare, tomo II, p. 1.786).  
385 CAHALI, Fraude contra credores, p. 528. 
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 A vantagem de determinado devedor, por meio do pagamento de dívida não vencida, 

não apenas prejudica o tratamento igualitário dos credores, mas também serve como um 

demonstrativo do estado pré-falimentar do devedor, que pode ter usado essa antecipação 

“anormal” do pagamento como uma ferramenta de negociação visando à postergação da 

declaração de falência.  

 

 A regra, no entanto, exige interpretações para que se saiba exatamente a extensão da 

expressão “pagamento de dívida não vencida por qualquer meio extintivo do débito” 

utilizada pelo legislador. 

 

 Não há dúvidas de que o inciso atinge aqueles débitos quitados antes da decadência 

do termo, em casos de dívidas líquidas, com data de vencimento predeterminada no 

próprio título, no contrato ou na legislação. Para essas hipóteses não há maiores 

dificuldades na caracterização do pagamento de dívida “não vencida”. 

 

 Contudo, como bem aponta Cahali, no “elastério da expressão usada pelo legislador 

(‘dívidas não vencidas’) compreendem-se as dívidas não exigíveis, isto é, desprovidas de 

ação no momento em que o pagamento teria sido feito, qualquer que seja a causa de 

inexigibilidade”.386  

 

 A ideia do não vencimento da dívida é de que, naquele momento, o credor estaria 

impedido de exigir judicialmente o pagamento.387 Contudo, a caracterização da 

inexigibilidade do débito, de forma mais precisa, deve ser buscada no direito substancial, 

nos conceitos de vencimento da obrigação (tempo), da maneira como a obrigação deve ser 

cumprida (modo), do local do cumprimento (modo) e do bem apto a satisfazê-la (objeto), 

sem prejuízo da observação das peculiaridades de cada contrato e da natureza da obrigação 

cujo pagamento será objeto de declaração de ineficácia.388  

                                                 
386 CAHALI, Fraude contra credores, p. 528. 
387 Ensina Bonelli que “la regola è che deve ritenersi non scaduto il debito ogni-qualvolta il creditore non è 
in posizione di esigerne giudiziariamente in modo attuale e immediato il pagamento” (BONELLI, Gustavo. 
Del fallimento: commento al Codice di Commercio. Milano: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1933, 
p. 739). 
388 Como ensina Dinamarco, ao tratar da exigibilidade para fins de definição do título executivo, “é muito 
difícil estabelecer a priori o momento em que as obrigações se tornam exigíveis (Monacciani), mas é certo 
que esse quesito se associa em parte ao da constituição do obrigado em mora, regido pela lei substancial 
mediante a consideração de hipóteses variáveis segundo o objeto da obrigação e as peculiaridades de cada 
contrato (CC, arts. 390, 397 e 398)” (DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 175-
177). 
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 Fica afastada a inexigibilidade para os casos de dívidas originalmente sem prazo para 

vencimento, exigidas pelo credor, porquanto, nessas hipóteses, aplica-se o artigo 331 do 

Código Civil, segundo o qual “salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada 

época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente”.  

 

 Com efeito, afasta-se a natureza de antecipação do pagamento, para efeitos do inciso 

I do artigo 129, especialmente se for exigida a prestação pelo credor, situação em que o 

devedor estará apenas cumprindo a sua obrigação, na forma da lei.389 Por outro lado, se a 

iniciativa de pagamento partir do próprio devedor, sem que tenha sido interpelado pelo 

credor, tal pagamento poderá eventualmente ser objeto de ineficácia com fundamento no 

artigo 130 da LRE, mediante prova do conluio fraudulento (seria possível considerar, para 

esse fim, a ausência de exigibilidade, até porque, de acordo com o artigo 397 do Código 

Civil390, o devedor, uma vez não interpelado pelo credor, não estaria sequer em mora). 

 

 Existindo no contrato firmado entre as partes cláusula que preveja a antecipação do 

vencimento, somente poderá ser considerada inexigível, e, portanto, objeto de ineficácia, a 

antecipação do pagamento que se der em benefício do devedor, ou seja, nas hipóteses em 

que ele tinha a possibilidade de fazer o pagamento antes do vencimento (a antecipação do 

pagamento é, nesse caso, uma faculdade do devedor).391 No entanto, se a antecipação 

convencional se deu em benefício do credor, que exerceu seu direito, cobrando a dívida 

antes do vencimento originalmente previsto no instrumento, restará afastada a 

inexigibilidade e, portanto, eficaz será o ato.392  

 

 No que se refere à antecipação da exigibilidade prevista no artigo 333 do Código 

Civil de 2002 – que traz três hipóteses de direito de cobrança da dívida pelo credor, antes 

                                                 
389 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
918. 
390 “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 
mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou 
extrajudicial”. 
391 Neste sentido ensina Patti o que importa “è la data originaria di scadenza del debito, indipendentemente 
dall’esistenza, nel regolamento contrattuale, di uma clausola che consenta al debitore la facoltá di 
estinguere in via antecipata il proprio debito” (PATTI, Adriano. Degli effetti del fallimento sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori. In: FABIANI, Massimo (Coord.). Il nuovo diritto fallimentarea. Bologna: 
Zanichelli Editore, 2006. p. 886). 
392 BONELLI, Del fallimento, p. 741-742.  
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do vencimento do prazo contratual ou legal393 – parece-nos que, uma vez cobrada a dívida 

pelo credor com fundamento nesse dispositivo, estará presente a exigibilidade, mas o 

pagamento ainda poderá ser objeto de ineficácia com fundamento no inciso I do artigo 129 

da LRE. 

 

 Isso porque todas essas hipóteses de antecipação ex lege – falência ou concurso de 

credores, bens hipotecados, empenhados, ou penhorados por outro credor e cessação ou 

insuficiência de bens para garantia de débito – traduzem um quadro de insolvência do 

devedor, marcado pela forte probabilidade de inadimplemento da obrigação, quadro este 

que comumente antecede a decretação da falência – corresponde, na verdade, ao termo 

legal ou período suspeito.394 

 

 Desse modo, a prevalecer o entendimento de que, uma vez exigida a dívida com 

fundamento no artigo 333 da legislação civil, estaria afastada a inexigibilidade e, portanto, 

o pagamento não poderia ser declarado ineficaz com fundamento na Lei Falimentar, poder-

se-ia esvaziar o âmbito de incidência do inciso I do artigo 129 da LRE.395 

 

 Como se não bastasse, deve-se pensar na intenção do legislador e na abrangência da 

regra prevista no inciso I do artigo 129: objetiva-se a ineficácia da antecipação do 

pagamento, que gera uma violação ao tratamento igualitário dos credores, pouco 

importando se o pagamento foi realizado espontaneamente pelo devedor, pela via judicial 

                                                 
393 “Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato 
ou marcado neste Código: I – no caso de falência do devedor, ou de concurso de credores; II – se os bens, 
hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor; III – se cessarem, ou se se 
tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a 
reforçá-las”.  
394 Como ensina Venosa, o credor “não pode exigir o pagamento antes do vencimento, sob as penas do art. 
939, já citado. No entanto, o art. 333 faculta ao credor cobrar a dívida antes de vencido o prazo, em três 
situações [...] nas três situações, a do devedor executado permite um prognóstico de não cumprimento da 
obrigação” Esclarece, ainda, que “os casos são taxativos. Não há outros dentro do ordenamento civil 
codificado” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 
9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 2. v, p. 192-193). 
395 Também Pajardi, tratando do artigo 1186 do Código Civil italiano (que prevê a antecipação da 
exigibilidade em razão da insolvência do devedor), aponta que essa antecipação não pode servir de exclusão 
à regra do artigo 65 da Lei Falimentar, sob pena de tornar praticamente inaplicável a ineficácia falimentar 
(PAJARDI; PALUCHOWSKI, Manuale de diritto fallimentare, p. 390). 
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(ação de cobrança, monitória ou execução), ou mesmo mediante acordo judicial396 ou 

extrajudicial, realizado entre devedor e credor.397  

 

 Essa interpretação mais rigorosa visa também evitar medidas fraudulentas ou até 

simuladas executadas em conluio entre o devedor e o credor, buscando-se o benefício do 

credor em detrimento dos demais (massa falida), sem que o pagamento e respectivo 

negócio jurídico sejam atingidos pela ineficácia do artigo 129, inciso I da Lei Falimentar. 

   

 Por outro lado, o vocábulo “dívidas” utilizado pelo legislador não se restringe às 

obrigações de satisfazer quantia em dinheiro, podendo relacionar-se a mercadorias ou 

prestação de coisas indeterminadas.398 O “pagamento”, embora muitas vezes associado à 

transferência de dinheiro, no sentido estritamente técnico consiste em “toda forma de 

cumprimento da obrigação” (artigos 304 e seguintes do Código Civil), incluindo-se as 

obrigações de dar, fazer ou não fazer.399    

 

                                                 
396 Nesse contexto é importante lembrar a regra do artigo 138 da LRE: “O ato pode ser declarado ineficaz ou 
revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial, observado o disposto no art. 131 desta Lei”. 
Para estudo sobre essa disposição, ver, infra, item 3.4.3.  
397 Neste sentido: DE SEMO, Giorgio. Diritto fallimentare. terza edizone. Padova: CEDAM, 1960, p. 301; 
PROVINCIALI; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 320-321; LIMITONE, Giuseppe. Degli 
effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. In: FERRO, Massimo. et al. La legge fallimentare: 
commentario teórico-pratico. Padova: CEDAM, 2007, p. 65; LO CASCIO, Giovanni. Codice commentato del 
falimento: disciplina comunitaria e transfrontaliera disciplina tributaria. Rozzano: IPSOA, 2008, p. 520; 
PATTI, Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, p. 886; CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 529. Entendimento contrário parece sustentar Abrão (ABRÃO, Da ação revocatória, p. 66). 
Também Valverde defende a “validade do pagamento antecipado se, por força de lei ou de convenção, tem o 
devedor essa faculdade. O credor não pode exigir a dívida, mas também não tem o direito de recusar o 
pagamento, e, negando-se a recebê-lo, pode ser constituído em mora” (VALVERDE, Comentários à lei de 
falências, p. 358). 
398 CAHALI, Fraude contra credores, p. 528. Para ele, “é indiferente o objeto do débito, o qual pode 
constituir-se assim em dinheiro como em mercadoria ou outra coisa fungível (excluindo-se, portanto, a 
simples prestação de serviço), desde que se trate de uma relação de débito e crédito” (Ibid., p. 532). 
399 Como ensina Venosa, “o termo pagamento, no sentido estritamente técnico e tal como está nos arts. 304 
ss. do Código, é toda forma de cumprimento da obrigação. Trata-se da solutio, solução do velho direito. A 
obrigação, a dívida, solve-se, resolve-se, paga-se. Tendemos a ver o termo da solução como o gênero do qual 
o pagamento (em dinheiro, portanto) seria a espécie. O sentido comum, vulgar, tem grande importância [...]. 
Assim o pagamento deve ser visto nas obrigações de dar, fazer ou não fazer. Paga-se na compra e venda, 
quando se entrega a coisa vendida. Paga-se na obrigação de fazer, quando se termina a obra ou atividade 
encomendada. Paga-se, na obrigação de não fazer, quando o devedor se abstém de praticar o fato ou ato a que 
se comprometeu negativamente, por um tempo mais ou menos longo” (VENOSA, Direito civil: teoria geral 
das obrigações e teoria geral dos contratos, p. 171-172). Nessa linha ensina Carvalho de Mendonça: “A 
palavra pagamento, do art. 55, n. 1 da Lei n. 2024, é empregada no sentido amplo, como tradução da solutio 
dos Romanos [...] êsse têrmo (solutio), por si só indica o simples contraposto à obligatio e, com isso, tôda e 
qualquer extinção do direito de crédito” (CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial 
brasileiro, 7. ed., p. 515, nota 1). 
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Esse pagamento pode se dar por qualquer meio extintivo do direito de crédito, 

ainda que pelo desconto do próprio título.400 Há, pois, diversas maneiras admitidas para o 

adimplemento da obrigação, tais como: (i) pagamento efetivamente em dinheiro; (ii) 

entrega de mercadorias ou outro bem fungível; (iii) restituição de mercadorias compradas, 

com prazo de pagamento ainda não vencido; (iv) entrega de bens com o encargo de vendê-

los, visando ao vencimento do preço a saldo; (v) dação em pagamento; (vi) transferência 

de crédito, mercê de lançamento em conta-corrente; (vii) cessão ou transferência de 

crédito; (viii) endosso de título (endosso translatício); (ix) pagamento por meio de desconto 

de títulos de responsabilidade do devedor; (x) pagamento mediante compensação, se 

realizada artificiosamente pelos envolvidos.401 

 

 A lei tampouco distingue a natureza do crédito quitado antecipadamente, se 

hipotecário, pignoratício ou quirografário. Desse modo, pode-se afirmar, pela leitura do 

dispositivo legal, que estão sujeitas à declaração de ineficácia, se quitadas antes do 

vencimento e dentro do prazo legal, tanto as dívidas quirografárias como as privilegiadas e 

aquelas vinculadas à garantia real.  

 

 Ressalva-se, no entanto, que esse ponto divide a doutrina mais autorizada: para a 

maioria dos autores pode ser objeto de ineficácia o pagamento antecipado ainda que o 

crédito tenha garantia real (hipoteca, penhor, caução real ou mesmo créditos privilegiados), 

sob o fundamento principal de que a lei não faz nenhuma distinção entre as espécies de 

crédito, somado ainda à disposição do artigo 136 da LRE, segundo o qual “reconhecida a 

ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado 

anterior”, ou seja, o credor reassume a sua qualidade anterior de privilegiado.402 

                                                 
400 Como aponta Shimura, “o chamado ‘desconto do próprio título’ não tem nada a ver com o ‘contrato de 
desconto’. Quer significar o pagamento de dívida com desconto, gerador da ineficácia ora em análise” 
(SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 924). 
401 Elenco descrito por Cahali (CAHALI, Fraude contra credores, p. 532-534). Também Lo Cascio ensina 
que são considerados pagamento “qualsiasi ato estintitvo di un debito. Ne consegue che rientrano nela 
nozioni di pagamenti non solo i pagamenti effettuati con denaro e con altri mezzi normali (considerati tali 
secondo gli usi commerciali), ma anche i pagamenti effettuati con mezzi anormali, quali la compensazione 
volontaria, il mandato all’incasso (anche in rem propriam), la dato in solutum, la delegazione di pagamento, 
i negozi collegati che abbiano in ogni caso quale effetto l’estinzione di un debito” (LO CASCIO. Giovanni. 
Codice commentato del falimento: disciplina comunitaria e transfrontaliera disciplina tributaria. Rozzano: 
IPSOA, 2008, p. 519). 
402 No Brasil: ABRÃO, Da ação revocatória, p. 66-67; LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 147-
148; LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 56. Na Itália, também parece prevalecer esse 
posicionamento: PAJARDI; PALUCHOWSKI, Manuale de diritto fallimentare, p. 391; PAJARDI, 
BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 327; BONELLI, Del fallimento, p. 744-745; DE SEMO, 
Diritto fallimentare, p. 301, PROVINCIALI, MAGGIORE, Istituzioni di diritto falllimentare, p. 318-319; 
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 Por outro lado, há doutrina defensora do entendimento de que não se dá a ineficácia 

do pagamento antecipado de débitos com garantia real, pois, em virtude do pagamento, 

liberam-se as garantias para que voltem ao patrimônio do devedor, não havendo 

diminuição do ativo do devedor e tampouco prejuízo à massa falida. A ineficácia ficaria 

reservada apenas para eventual parcela do pagamento que exceder os limites da respectiva 

garantia.403 

 

 Contudo, com a devida vênia à autoridade dos defensores desse posicionamento, 

parece-nos que ele não seja o mais adequado. Primeiro, em razão dos argumentos acima 

expostos: (i) a lei não estabeleceu essa distinção, não cabendo ao intérprete atribuir a um 

credor um benefício em detrimento dos demais (massa falida); e (ii) depois de declarada a 

ineficácia do negócio jurídico, o credor retoma a sua condição anterior e todos os 

benefícios e privilégios a ela inerentes. 

 

 Segundo, porque, como bem aponta Lacerda, “poderão ser vários os que têm como 

garantia o mesmo bem e ficarem os demais prejudicados caso não seja o seu valor capaz de 

satisfazer a todos in totum, criando para eles um crédito quirografário pelos saldos, o que 

fará diminuir o valor do rateio”.404  

 

Terceiro, porque deve-se levar em consideração a ordem legal de classificação dos 

créditos, disposta no artigo 83 da LRE, assim como os demais dispositivos esparsos da 

legislação que cuidam do assunto (artigos 84, 85, 86, parágrafo único, 149, 150 e 151).405 

Da interpretação desses dispositivos, percebe-se que os credores com garantia real serão 

beneficiados com os pagamentos da falência depois: (i) dos créditos de natureza 

                                                                                                                                                    
LIMITONE, Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, p. 65; PATTI, Degli effetti del 
fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, p. 884. 
403 Neste sentido: CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial, 7. ed., p. 517; FERRARA 
JR; BORGIOLI, Il fallimento, p. 443; SATTA, Diritto fallimentare, p. 225. 
404 LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 148-149. 
405 Há grande polêmica sobre a ordem de pagamento dos credores na Lei 11.101/05. Não se pretende aqui 
esgotar esse assunto, que fugiria da nossa proposta. Procuramos apenas demonstrar que há outros credores 
com direito ao recebimento do crédito antes daqueles com garantia real. Ver, sobre o assunto, dentre outros: 
SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. In: _____ ; 
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Morais (Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência. Lei 11.101/2005 – artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 357-376 e 
p.504-514; TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 518-535; PACHECO, Processo de recuperação 
judicial, extrajudicial e falência, p. 414-415; COELHO, Comentários à nova lei de falências e de 
recuperação de empresas, p. 230-231. 
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estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores à decretação da falência, até o 

limite de cinco salários-mínimos por trabalhador (artigo 151); (ii) das despesas 

indispensáveis à administração da falência (artigo 150); (iii) das restituições em dinheiro 

(artigo 86 e seguintes); (iv) dos créditos extraconcursais (artigo 84); e (v) dos empregados 

e equiparados (acidente de trabalho antes da falência, credores trabalhistas, representantes 

comerciais e FGTS – artigo 83).406 Os credores com privilégio especial, por sua vez, 

encontram-se na ordem legal depois do pagamento do Fisco. 

 

Desse modo, conquanto, em princípio, os credores com garantia real não estejam 

sujeitos a rateio e “o bem sobre o qual recai a garantia real será vendido pelo juízo 

falimentar e o seu produto destinado prioritariamente à satisfação do crédito a que se 

encontrava vinculado”, pode sim acontecer que esse credor não venha a receber o valor de 

seu crédito.407 

 

E tal ocorrerá sempre que, “a despeito de ter sido o bem onerado vendido por valor 

que supera seu crédito”, o produto da venda tenha sido inteiramente consumido no 

atendimento dos créditos anteriormente mencionados, que antecedem aos credores com 

garantia real.408 E “quando isso acontecer, em razão da preferência desses beneficiários de 

pagamento, o crédito com garantia real não é satisfeito”.409  

 

A redação do inciso II do artigo 141 da Lei confirma esse raciocínio, dispondo que 

“todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-

rogam-se no produto da realização do ativo”. Ou seja, todos os credores sub-rogam-se no 

produto da realização do ativo, mas com a ressalva de que tal sub-rogação se dá com 

observância da ordem de preferências disposta no artigo 83 da Lei.410 

 

Conquanto a regra possa parecer óbvia e até desnecessária, ela cumpre um 

importante papel ao determinar que a ordem legal dos créditos será respeitada no momento 

                                                 
406 Posição adotada por: TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 534-535. 
407 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 218. 
408 “Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, na forma do art. 84 desta Lei, e 
consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas 
ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83 desta Lei, respeitados os demais 
dispositivos desta Lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias”. 
409 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 219. 
410 PACHECO, Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência, p. 402. 



 141

do pagamento aos credores, e, como consequência, inexiste vinculação direta entre o 

produto da venda do bem objeto da garantia real e o pagamento do respectivo credor.411  

  

 Nessa linha, afasta-se o argumento utilizado por Satta412, no sentido de que o 

pagamento não seria danoso à massa falida, já que os bens objeto de penhora ou hipoteca 

não a beneficiariam. No nosso sistema falimentar, com exceção das hipóteses de 

restituição, previstas no artigo 85 e seguintes da LRE, todos os bens pertencentes ao falido, 

ainda que gravados por garantia real, serão arrecadados e integrarão a realização dos 

ativos. É perfeitamente possível que não exista essa direta vinculação entre o bem gravado 

e o respectivo crédito, caso o produto da venda do bem seja consumido no atendimento dos 

créditos extraconcursais, de empregados e equiparados. 

 

Em outras palavras: o simples fato de o credor, com garantia real, dispor de uma 

posição privilegiada na ordem legal de pagamentos e ser ainda beneficiado com uma 

suposta “vinculação” entre o bem gravado e o pagamento do seu crédito, não lhe garante o 

recebimento do respectivo valor, no momento processual adequado, depois de finalizada a 

realização do ativo. Pode sim ocorrer desse credor, ao final, não receber o seu crédito, o 

que justifica a ineficácia de eventual pagamento antecipado dentro termo legal que possa 

tê-lo beneficiado, com fundamento no inciso I do artigo 129. 

 

 Em relação às obrigações condicionais, deve ser feita uma distinção entre as 

condições resolutivas e condições suspensivas. Para as condições resolutivas, não se 

                                                 
411 Ao comentar essa regra, aponta Sztajn não existir “garantia de que os credores titulares de direito real de 
garantia terão seus créditos solvidos. A equação é simples: valor arrecadado com a venda de bens de um lado 
e montante dos créditos trabalhistas (número de empregados multiplicado pelo valor dos salários atrasados, 
até o limite legal), acrescido dos créditos acidentários e daqueles com direitos reais de garantia, de outro. 
Dividindo-se o primeiro montante pelo segundo, é que dá o coeficiente de satisfação dos créditos dessas duas 
classes de credores” (SZTAJN, Rachel. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 
In:TOLEDO, Paulo F. C. Salles; ABRÃO, Carlos Henrique (Coord.). Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 506). Em outra perspectiva, em crítica a esse 
dispositivo, sustenta Peixoto que “se evidentemente o produto da realização do ativo destina-se ao pagamento 
do passivo do falido, respeitada a classificação dos créditos, não é menos correto poderem alguns credores 
nada receber diante da insuficiência do valor obtido para satisfazer a todos, ficando, assim, excluídos da 
distribuição de recursos os créditos enquadrados nas classificações mais baixas, como os quirografários. É 
evidente que, se nada receberão, não há como dizer que tenham se sub-rogado nos valores recebidos pela 
massa; porquanto, quem se sub-roga, sub-roga-se em alguma coisa. Portanto, melhor seria se não existisse tal 
inciso, que nada acrescenta” (PEIXOTO, Euler da Cunha. Comentários à nova lei de falência e recuperação 
de empresas. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão (Coord.). Comentários à 
nova lei de falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 978). 
412 “È infatti chiaro che in tanto il pagamento è dannoso per la massa in quanto fatto con mezzi sui qualli la 
massa può contare: e tali non sono i beni soggeti a pegno o a ipoteca nei limiti del valore del credito” 
(SATTA, Diritto fallimentare, p. 225). 
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considera pagamento antecipado aquele realizado na pendência no negócio jurídico 

enquanto ele produz os seus regulares efeitos, já que o acontecimento futuro e incerto não 

altera as obrigações do devedor (que são exigíveis). O pagamento feito na pendência de 

condição suspensiva, todavia, pode ser equiparado àquele das obrigações não vencidas, já 

que nem mesmo decretada a falência do devedor se daria o vencimento antecipado das 

obrigações sujeitas a condições suspensiva.413  

 

 Por fim, cumpre uma reflexão no que se refere ao pagamento de dívida não vencida 

efetuado por terceiro, em favor do falido, para o qual, segundo pensamos, há três situações 

que devem ser diferenciadas.414  

 

Se o terceiro com interesse jurídico realiza o pagamento do qual era ou podia ser 

obrigado, no todo ou em parte, operando-se a sub-rogação de pleno direito, na forma do 

artigo 346 do Código Civil (sub-rogação legal)415, não há razão para que seja declarada a 

ineficácia, já que a situação patrimonial do falido não sofrerá alteração. A dívida originária 

será extinta em relação ao credor originário e mantém-se em relação ao devedor, nas 

mesmas condições.416 

 

                                                 
413 Neste sentido: CAHALI, Fraude contra credores, p. 530. Também Tepedino aponta que “a expressão 
‘dívidas não vencidas’ deve ser tomada no sentido de ainda não exigíveis, pelo que a regra em comento 
abrange o pagamento de dívida sujeita a condição suspensiva ainda não implementada. O preceito é 
encontrado no direito civil (CC, art. 162), e não comporta exceção, nem mesmo quando o contrato admite e 
expressamente regula o pagamento antes do prazo” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência, p. 462). Na mesma linha: THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados antes da falência, p. 918, PAJARDI; PALUCHOWSKI, Manuale de diritto 
fallimentare, p. 391; VALVERDE, Comentários à lei de falências, v. I, p. 358-359; LEONEL, Da ação 
revocatória no direito da falência, p. 57. 
414 Segundo aponta Limitone, há diversas situações relacionadas ao terceiro: (i) se o pagamento foi feito pelo 
terceiro com o dinheiro do próprio do falido, a regra da ineficácia aplica-se sem distinções; (ii) se o terceiro 
usou dinheiro próprio, o pagamento será ineficaz apenas se ele foi ressarcido pelo falido antes da falência; se 
não o foi, não há prejuízo e tampouco ineficácia; e (iii) se o terceiro usou dinheiro próprio para pagamento da 
dívida e procura o ressarcimento do valor depois da declaração da falência, ele poderá habilitar o seu crédito 
apenas se tiver havido a sub-rogação voluntária, na forma do artigo 1.201 da lei civil (LIMITONE, Degli 
effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, p. 437-438). 
415 “Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: I – do credor que paga a dívida do devedor 
comum; II – do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que 
efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; III – do terceiro interessado, que paga a 
dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte”. 
416 CAHALI, Fraude contra credores, p. 535. Ensina Venosa que “no pagamento com sub-rogação, um 
terceiro, e não o primitivo devedor, efetua o pagamento. Esse terceiro substitui o credor originário da 
obrigação, de forma que passa a dispor de todos os direitos, ações e garantias que tinha o primeiro. Ressalva 
evidente que, quando alguém paga o débito de outrem, fique com o direito de reclamar do verdadeiro 
devedor o que foi pago e que esse crédito goze das mesmas garantias originárias. Não há prejuízo algum para 
o devedor, que em vez de pagar o que deve a um, deve pagar o devido a outro” (VENOSA, Direito civil: 
teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, p. 243).  
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Diversamente ocorre se o terceiro (não interessado) realizar o pagamento em nome 

e por conta do devedor, com fundamento no artigo 304, parágrafo único da lei civil.417 A 

circunstância de ele ter quitado a dívida “em nome e por conta do devedor” caracteriza a 

violação ao tratamento igualitário dos credores (par conditio creditorum), podendo ser 

objeto de ineficácia com fundamento no inciso I do artigo 129 da LRE.418 

 

Já o pagamento realizado pelo terceiro não interessado, como mera liberalidade, 

não poderá ser sujeito à ineficácia falimentar. Nessa hipótese ocorrerá apenas uma doação 

do montante utilizado no resgate em favor do credor, não ficando caracterizado nenhum 

prejuízo à massa falida; pelo contrário, há benefício dos credores, com a extinção de um 

débito (redução do passivo).419 

 

É de se lembrar, no entanto, que a liberalidade deve ser real e não acarretar 

nenhuma espécie de benefício ao terceiro. Caso o pagamento, v.g., seja parte de uma 

negociação que envolva outros negócios jurídicos ou mesmo de uma simulação, por meio 

da qual esse credor venha a ser beneficiado, de qualquer forma, em relação a outros 

créditos que detenha frente ao falido, estará presente a fraude. E, neste caso, diante da 

complexidade da operação e necessidade da prova desse conluio fraudulento, o pagamento 

realizado pelo terceiro interessado e as demais operações eventualmente envolvidas 

poderão ser objeto da ação revocatória do artigo 130 da LRE. 

 

3.2.5.2 Pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, no termo legal, de modo diverso do 

previsto contratualmente 

 

 O artigo 129, na mesma linha da legislação italiana e francesa, determina a ineficácia 

objetiva do “pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, realizado dentro do termo legal, 

por qualquer forma que não a prevista no contrato”.420   

                                                 
417 “Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos 
meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, 
se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.” 
418 Neste sentido: CAHALI, Fraude contra credores, p. 535; MAFFEI ALBERTI, Alberto. Commentario 
breve alla legge fallimentare. quinta edizione. Padova: CEDAM, 2009, p. 310; PAJARDI; 
PALUCHOWSKI, Manuale de diritto fallimentare, p. 391, nota 49; BONELLI, Del fallimento, p. 746. 
419 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
919. 
420 No direito italiano o dispositivo correspondente ao inciso II do artigo 129 é a artigo 67, comma 2, com a 
redação da Reforma de 2007 (Decreto 169/07), que prevê serem revogáveis, salvo se a outra parte provar 
que não conhecia o estado de insolvência do devedor, os atos extintivos de débitos pecuniários vencidos ou 
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 Também aqui o fundamento da norma é o respeito à par conditio creditorum: o 

pagamento do débito, ainda que vencido, mas de forma diversa da contratada poderá 

favorecer aquele credor em detrimento dos demais. Em regra, haverá o prejuízo da massa 

em benefício de um credor, que, se não tivesse obtido o pagamento dessa forma, teria de 

concorrer com os demais na falência.421 

 

 Inicialmente, tendo em vista que o dispositivo fala em “dívidas vencidas e exigíveis”, 

reiteramos o posicionamento acima exposto, sobre a caracterização da inexigibilidade: a 

ideia da exigibilidade está ligada à possibilidade de o credor exigir, judicialmente, o 

pagamento, afastando-se ainda a possibilidade de antecipação da exigibilidade ex lege, 

prevista no artigo 333 do Código Civil.422 De todo modo, em princípio, dívida vencida é 

dívida exigível.423 

 

 Também pelos mesmos motivos acima expostos, a ineficácia prevista no inciso II 

poderá incidir sobre credores com garantia real ou quirografários que tenham sido 

beneficiados pelo pagamento diverso do contratado.424 

 

 A expressão “forma” utilizada pelo legislador, ao mencionar “qualquer forma que 

não seja a prevista no contrato”, não se refere à forma ou processo por meio do qual se 

pode usualmente efetuar o pagamento nas relações empresariais, mas sim ao modo 

utilizado pelo devedor para extinguir a dívida.425 Ou seja, o fator determinante será a 

alteração da modalidade de prestação por meio da qual o devedor deveria realizar o 

pagamento da dívida.426 

                                                                                                                                                    
exigíveis não realizados com dinheiro ou outros meios normais de pagamento, se realizados no ano anterior à 
declaração de falência. Daí porque ali muito se fala sobre o “pagamento anormal” que não corresponde, 
exatamente, à previsão que ora estudamos, de pagamento diverso do previsto no contrato. Além disso, 
naquele sistema, essa hipótese não é de ineficácia objetiva (ex lege) e será avaliado, no curso da ação 
revocatória, se o pagamento realizado está ou não dentro dos padrões da normalidade relacionados ao 
negócio jurídico impugnado (NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crisi delle impresse, p. 162). O artigo 
107 da Lei francesa dispõe serem nulos os pagamentos de débitos com meios anormais de pagamento, no 
período suspeito. Ressalte-se aqui que se está diante da sanção de nulidade e não de ineficácia. 
421 CAHALI, Fraude contra credores, p. 542. 
422 Supra, item 3.2.5.1. 
423 VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 359. 
424 Pela aplicação da regra aos credores privilegiados: LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, 
p. 63; CAHALI, Fraude contra credores, p. 542. 
425 VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 359; CAHALI, Fraude contra credores, p. 542. 
426 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
920. 
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 Nas palavras de Pontes de Miranda, “quem deve dinheiro, com dinheiro há de pagar. 

Quem deve mercadoria a é com a mercadoria a que tem de solver a dívida. A hostilidade 

do artigo 52, II, é a diversidade do meio com que se solve, e.g., por dação em soluto”.427 

  

 Com efeito, a modalidade mais comum de se verificar o pagamento diversamente do 

quanto fora previsto no contrato é a dação em pagamento, que consiste justamente na 

substituição da prestação acordada, com o consentimento do credor, prevista nos artigos 

356 a 359 do Código Civil de 2002.428  

 

 É comum ocorrer transações dessa natureza durante o período do termo legal da 

falência, durante o qual o devedor muitas vezes está sendo pressionado pelos maiores 

credores e, seja com a intenção de fraudar, seja com a intenção de evitar – ou retardar – o 

pedido de falência, o devedor acaba cedendo e favorecendo os credores mais vorazes em 

detrimento dos demais.429 

 

 Como ensina Calças, o objetivo da previsão do inciso II do artigo 129 da LRE “é 

evitar, principalmente, a dação em pagamento, pela qual o devedor acabaria por esvaziar a 

massa falida, dando em pagamento de suas dívidas bens que deveriam integrar a massa 

ativa para futuro pagamento dos credores, violando o princípio da igualdade”.430  

 

 A dação em pagamento poderá ocorrer por meio da dação de coisas ou mercadorias 

quando a dívida é em dinheiro, dação de res diversa daquele que era objeto do contrato, ou 

ainda dação de bens ou mercadorias quando se cuidava de simples obrigação de serviço.431 

                                                 
427 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 385. 
428 Nessa linha a lição de Abrão: “Cumpre esclarecer que a forma mais usual de pagamento extraconcursal 
consiste na dação em pagamento que faz o devedor, que não possui disponibilidade de mercadorias, simulada 
de venda, como meio de afrouxar a pressão dos credores mais tenazes que, dentro do termo legal, já o 
ameaçam com o requerimento da falência” (ABRÃO, Da ação revocatória, p. 73). E também: COELHO, 
Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 346. 
429 “A compreensão da proibição legal é bastante simples: a manifestação pública da insolvência do devedor 
pode dar ensejo a uma sôfrega investida dos credores sobre seu patrimônio que, com agilidade, buscam 
promover verdadeira execução extrajudicial antecipada, em detrimento dos demais concursais. A debilidade 
do devedor, abatido emocionalmente e financeiramente, faz com que ceda aos rogos dos credores mais 
insistentes, apressando a favor desses a satisfação de seus créditos” (NOGUEIRA, Ineficácia e revogação de 
atos praticados antes da falência, p. 499). 
430 CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 91. 
431 CAHALI, Fraude contra credores, p. 546. Na lição de Venosa, “a dação em pagamento, como se nota, 
não se restringe, como a princípio demonstrava a lei de 1916, à substituição de dinheiro por coisa. Basta que 
se substitua, quando do cumprimento da obrigação, o objeto original dela. Trata-se de um acordo liberatório 
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 Há inúmeros precedentes na jurisprudência dos Tribunais Pátrios reconhecendo que 

“se a dação em pagamento, feita pela sociedade empresária, de imóvel para fazer frente a 

dívida vencida e exigível ocorreu no período suspeito (termo legal da falência), por forma 

diversa da prevista no contrato de mútuo, incide o disposto no art. 52, II, do DL 7.661/45 

(e não o previsto no art. 53 da antiga Lei de Quebras), o que permite a procedência da ação 

revocatória, porquanto tal negócio jurídico não pode produzir efeitos em relação à massa, 

sendo irrelevante se o contratante tinha o conhecimento do estado econômico do devedor 

ou da intenção dele de fraudar credores”.432 

 

 No entanto, como bem aponta a doutrina, esse dispositivo tem uma amplitude muito 

maior e não se limita à dação em pagamento.433  

 

 O objeto da ineficácia do inciso II poderá ser também o pagamento por meio de 

cessão de crédito, pro soluto ou pro solvendo.434 No entanto, não será qualquer cessão de 

crédito que será ineficaz com fundamento no inciso II do artigo 129: não são alcançadas as 

entregas de títulos com liquidez imediata (v.g. quotas de um fundo de investimento 

                                                                                                                                                    
que só pode ocorrer após o nascimento da obrigação. Pode consistir na substituição de dinheiro por coisa 
(rem pro pecuni), como também de uma coisa por outra (rem pro re), assim como a substituição de uma 
coisa por uma obrigação de fazer” (VENOSA, Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos, p. 255). 
432 STJ, Agravo regimental 489545, Rel. Des. Vasco Della Giustina, j. 27.10.2009. Na mesma linha: STJ, 
Resp 604315, Rel. Des. Luis Felipe Salomão, j. 25.05.2010; STJ, Resp 207116, Rel. Min. Aldir Passarinho 
Júnior, j. 02.05.2006; TJSP, Apelação 9104745-97.2008.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 22.11.2011; 
TJSP, Apelação 0000712-26.2006.8.26.0407, Rel. Des. Boris Kauffmann, j. 01.06.2001; TJSP, Apelação 
9077612-85.2005.8.26.0000, Rel. Des. José Roberto Bedran, j. 11.02.2011; TJRS, Apelação 70014861538, 
Rel. Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, j. 22.11.2007; TJDF, Apelação 20010150046772, Rel. Des. 
Haydevalda Sampaio, j. 16.12.2002; TJMG, Apelação 1.0499.08.007738-5/0021, Rel. Des. José Altivo 
Brandão Teixeira, j. 09.03.2010; STF, RE 93552, Rel. Min. Djaci Falcão, j. 03.12.1985. 
433 Para Pacheco, “se o pagamento resultar de um distrato oneroso para a massa falida, ainda que vencido o 
débito, tal pagamento deve ser considerado ineficaz em relação à falência” (PACHECO, Processo de 
recuperação judicial, extrajudicial e falência, p. 386). Provinciali e Maggiore mencionam como meio 
anormal de pagamento a cessão integral de um contrato, com a modificação das condições das partes ativa e 
passiva (PROVINCIALI; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 333). Também Leonel: 
“equiparáveis ao pagamento não efetuado com dinheiro ou efeitos do comércio, são, além da datio in 
solutum, os realizados por meio de cessão, delegação, compensação, remessas em conta corrente, qualquer 
que seja, em suma, o modo anormal usado pelo devedor para extinguir a dívida” (LEONEL, Da ação 
revocatória no direito da falência, p. 62). Na mesma linha: REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 
195-196.  
434 PROVINCIALI; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 333-334; TEPEDINO, Comentários à 
lei de recuperação de empresas e falência, p. 463; CAHALI, Fraude contra credores, p. 545; LACERDA, 
Manual de direito falimentar, p. 148. Reconhecendo a aplicação do artigo 129, II (correspondente ao artigo 
52, II) à cessão de crédito: TJSP, Apelação 0229926-29.2006.8.26.0100, Rel. Des. Sebastião Carlos Garcia, j. 
16.12.2010; TJSP, Apelação 9102945-68.2007.8.26.0000, Rel. Des. Guimarães e Souza, j. 27.04.2009; 
TJRS, Apelação 70022926034, Rel. Des. Osvaldo Stefanello; j. 08.05.2008. 
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resgatável em poucos dias), porque se convertem em dinheiro com uma simples ordem de 

venda ou resgate. A situação é diversa em se tratando de pagamento por meio da cessão de 

uma duplicata ou nota promissória que, embora possam ser descontadas, não se 

transmutam em dinheiro com facilidade.435  

 

 Em outras palavras, se o pagamento, nos termos do contrato deveria ser feito em 

dinheiro, mas foi realizado por meio de cessão de crédito, ele somente não estará sujeito à 

ineficácia se essa cessão de crédito equivaler ao dinheiro, por exemplo, por meio de títulos 

com liquidez imediata e, desde que o valor do título cedido não seja significativamente 

superior ao valor da dívida quitada. 

 

 Não incidirá a ineficácia objetiva, também, nas obrigações alternativas, quando 

houver a escolha do devedor ou credor pela prestação não pecuniária. Não há propriamente 

pagamento diverso do contratado e tampouco anormalidade, já que a forma escolhida era 

prevista na lei ou no contrato, de modo que, eventualmente, poderá ser objeto da ineficácia 

subjetiva, se houver indícios de fraude entre devedor e credor.436 

 

 A doutrina aponta, ainda, corretamente a nosso ver, que se o pagamento foi realizado 

de modo extintivo da obrigação, mas sem oneração patrimonial do devedor, estaria 

afastada a ineficácia objetiva. É o caso, v.g., de o falido, se a empresa já estava ociosa, 

dentro do termo legal de falência, efetuar o pagamento da dívida vencida por meio de 

prestação de serviços, o que poderá configurar, na verdade, um benefício para a massa 

falida.437 A solução será diversa, no entanto, se para a prestação desse serviço tenha havido 

                                                 
435 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 463. E complementa: “O 
critério proposto não tem que ver com a natureza do instrumento representativo do crédito ou direito cedido, 
mas sim em saber se o que se deu em pagamento tem cotação à vista no mercado” (Ibid., p. 463). Tomazette 
é contrário a essa posição, sustentando que a extinção por meio diversos seria uma execução antecipada 
(TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 468). Cahali, por sua vez, ensina que “se a obrigação era de 
pagar uma soma e, ao invés, cede um crédito, isto será igualmente, em sentido lato, uma dação em 
pagamento; é indiferente que a cessão seja pro soluto ou pro solvendo; se o débito preexistia, a cessão de 
crédito pode considerar-se como um pagamento que prejudica a par conditio creditorum [...]” (CAHALI, 
Fraude contra credores, p. 545). Também Negrão: “O pagamento por meio de entrega de títulos de crédito 
de terceiros, cheque de sua emissão ou remessa bancária de dinheiro se equivalem e são formas ordinárias de 
saldar dívidas mercantis” (NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 488).  
436  PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 385; TEPEDINO, Comentários à lei 
de recuperação de empresas e falência, p. 464; VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 361; 
TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 468.  
437 MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 475. Na mesma linha: 
TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 464; ABRÃO, Da ação 
revocatória, p. 72, PROVINCIALI; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 335 – mas todos 
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paralisação nas atividades da falida, prejudicando toda a coletividade de credores; seria, 

nesse caso, um favorecimento desse devedor em prejuízo dos demais. 

 

 A adjudicação pelo credor de bem penhorado, na forma ao artigo 685-A do Código 

de Processo Civil,438 igualmente não poderá ser considerada um “pagamento diverso da 

forma prevista no contrato” para fins de reconhecimento da ineficácia objetiva. Embora 

nesse caso o credor, ao final, tenha sido satisfeito por meio de uma forma diversa da 

contratada inicialmente, a quitação por meio da adjudicação configurou apenas a 

efetivação da responsabilidade patrimonial, mediante a expropriação de bens do devedor e 

não uma medida voluntária do devedor na realização do pagamento de forma diversa da 

contratada.439 

 

 Contudo, eventual fraude perpetrada entre o devedor e credor nessa hipótese – que 

podem ter-se conluiado utilizando-se da via executiva judicial – deverá ser reconhecida por 

meio da ação revocatória, na esfera da ineficácia subjetiva, respaldado ainda no artigo 138 

da LRE, que permite a declaração de ineficácia ou revogação do ato praticado com base 

em decisão judicial. 

 

 No que se refere à compensação, embora em princípio ela possa ser considerada um 

meio anormal de pagamento (diverso do determinado no contrato), o artigo 122 da LRE – 

repetindo disposição do revogado Decreto – permite expressamente a sua incidência para 

dívidas vencidas até o dia da falência, obedecidos os requisitos da legislação civil.440 

Excetua-se apenas a compensação com “créditos transferidos após a decretação da 

falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte” e “créditos, 

                                                                                                                                                    
ressaltando que haverá a ineficácia se o falido alocou toda sua força de trabalho para pagar um dos credores e 
acabou prejudicando outras atividades que poderiam gerar renda. 
438 “Art. 685-A. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam 
adjudicados os bens penhorados”. 
439 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 464. Não se pode olvidar que, a 
partir da vigência da Lei 11.382/06, a adjudicação de bens penhorados transformou-se na forma preferencial 
de satisfação do direito do credor na execução de obrigações por quantia certa. 
440 “Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor 
vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, 
obedecidos os requisitos da legislação civil. Parágrafo único. Não se compensam: I – os créditos transferidos 
após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte; ou II – os 
créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-
financeira do devedor ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo”. 
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ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise 

econômico-financeira do devedor ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo”.441 

 

 Desse modo, eventual ineficácia objetiva, com fundamento no inciso II do artigo 129, 

somente poderá atingir o pagamento realizado por meio da compensação com créditos 

transferidos após a decretação da falência. O critério de avaliação aqui será simples e 

matemático: se a compensação da dívida vencida se deu com um crédito objeto de 

transferência posterior à quebra, possível será a declaração de ineficácia objetiva.  

 

 Já nas hipóteses em que houver compensação com créditos, ainda que vencidos 

anteriormente, mas transferidos com fraude ou dolo pelas partes, não incidirá então a 

ineficácia objetiva (inciso II do artigo 129) e sim a subjetiva, porque será necessária a 

demonstração dessa fraude, que se fará por meio da ação revocatória. Na verdade, não é 

demais lembrar que qualquer compensação realizada pelo falido poderá ser objeto de ação 

revocatória, se verificado o conluio fraudulento.442 

 

3.2.5.3 Constituição de direito real de garantia, no termo legal, relativo à dívida 

contraída anteriormente 

 

 A terceira hipótese de ineficácia objetiva, prevista no inciso III do artigo 129 da LRE 

diz respeito à constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo 

legal de falência, relacionado à dívida contraída anteriormente ao termo. Ou seja, os 

requisitos para a declaração de ineficácia com fundamento nesse dispositivo são: (i) a 

contração da dívida antes do termo legal da falência; e (ii) a respectiva garantia real tenha 

sido instituída dentro do termo legal de falência.443 

 

                                                 
441 A doutrina, em geral, faz fortes críticas a essa disposição. Ver, por todos: TEPEDINO, Comentários à lei 
de recuperação de empresas e falência, p. 442-447. 
442 Diversamente, Cahali sustenta estarem sujeitas à ineficácia objetiva as duas hipóteses de exceções 
previstas no parágrafo único do artigo 122: “[...] compensação, naturalmente fora dos limites prescritos na 
Lei Falimentar; assim, são ineficazes os pagamentos pela compensação operada com infração do parágrafo 
único do art. 122 da LF” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 544). Também na doutrina italiana a 
compensação é vista como um meio anormal de pagamento, passível de ineficácia: FERRARA, Il fallimento, 
p. 397; JORIO, Alberto. Le crisi d’impresa. Il Fallimento. Milano: Giuffrè, 2000, p. 446. Sobre o assunto, 
ver também: CENSONI, Paolo Felice. Revocatoria fallimentare e compensazione. Giurisprudenza 
commerciale, ano XVII, parte prima, p. 1.068-1.095, 1.990. 
443 LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 149. Aplicando essa regra: TJSP, Apelação 0290064-
63.2009.8.26.0000, Rel. Des. Elliot Akel, j; 26.07.2011.  



 150

 Mais uma vez a ratio da regra é a proteção à par conditio creditorum. Aquele credor 

que venha a ser beneficiado, dentro do termo legal, com a constituição de uma garantia real 

de dívida anterior será significativamente beneficiado na ordem de classificação dos 

créditos, quando da decretação da quebra, passando da qualidade de credor quirografário 

para credor com garantia real, a receber o pagamento depois dos credores trabalhistas 

(artigo 83, LRE).444 

 

 Da menção do legislador ao “direito real de garantia” extrai-se que a regra atinge o 

penhor, a hipoteca, a anticrese e a alienação fiduciária em garantia445, a última pela 

interpretação teleológica da norma, ainda que não constitua uma garantia real na forma 

prevista no Título X do Código Civil de 2.002.446 

 

 O direito de retenção mencionado pela norma tem pouca utilidade prática, não 

apenas porque a retenção não consiste propriamente em um direito real de garantia, mas 

principalmente porque o artigo 116, inciso I da LRE prevê expressamente a suspensão do 

“exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser 

entregues ao administrador judicial”, pouco importando se o bem foi retido antes ou depois 

do termo legal de falência.447 

                                                 
444 “Segundo dizem os autores, o dispositivo em tela tem seu fundamento no princípio básico do direito da 
falência, que se resume nesta fórmula: a ‘par conditio creditorum’. Concedendo garantias a dívidas que delas 
eram desprovidas antes do termo legal da falência, o devedor, positivamente, coloca o credor beneficiado em 
posição privilegiada em relação aos demais credores” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, 
p. 65). Na mesma linha: LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 150. 
445 Como ensina Pereira, a garantia real “é mais eficaz do que as garantias pessoais, quando se vincula ao 
pagamento um determinado bem do devedor, o que se concretiza com a afetação de um ou vários bens ao 
pagamento do credor [...] nosso direito atual identifica três figuras de garantia real: o penhor, a hipoteca e a 
anticrese”. Acrescenta o autor ainda que se desenvolveu modernamente a alienação fiduciária também como 
forma de garantia real (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. v. IV, p. 322-323). Sobre o assunto, ver, ainda: SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. 
Direito do promitente comprador e direitos reais de garantia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
446 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 465-466; TOMAZETTE, 
Curso de direito empresarial, p. 469-450. Ver, sobre o assunto: artigos 1.361 do Código Civil de 2002, 
Decreto-Lei 911/69 e Lei 9.514/97. Reconhecendo a ineficácia de alienação fiduciária: TJSP, Apelação 
9157096-62.1999.8.26.0000, Rel. Des. Laerte Nordi, j. 17.02.2000; TJSP, Apelação 9122641-
37.2000.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de Carvalho, j. 07.02.2001; TJSP, Apelação 9115390-
26.2004.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 28.04.2006. 
447 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 465. Abrão aponta ser 
destituída de fundamento essa previsão, pois “o direito de retenção nasce da lei, enquanto que o real de 
garantia deriva das partes” (ABRÃO, Da ação revocatória, p. 78). Tomazette, por sua vez, não faz tal crítica, 
apontando que “a instituição do direito de retenção eleva a classificação do crédito para o quarto lugar do 
quadro de credores”, o que justificaria a declaração de ineficácia (TOMAZETTE, Curso de direito 
empresarial, p. 469). Shimura, trazendo alguns exemplos do direito de retenção e mencionando o artigo 116 
da LRE, aponta que “além de suspender o exercício de tal direito, a lei impõe-lhe a ineficácia. Todavia, não 
sendo reconhecida a ineficácia, o crédito com direito de retenção sobre a coisa dada em garantia é 
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 No que se refere ao penhor, como lembra Tepedino, “no conceito de penhor entra a 

caução de créditos (CC, art. 1.451), sejam eles representados por títulos cartularizados ou 

por meros contratos. Desse modo, se o devedor, dentro do termo legal, cauciona, por 

exemplo, duplicatas ou uma carteira de créditos não espelhados em cambiais, em garantia 

de uma dívida anterior àquele termo, a caução será ineficaz”.448  

 

 Para que seja declarada ineficaz a garantia real é necessário que ela tenha sido não 

apenas constituída no termo legal de falência, mas também contratada durante esse 

período. Ou seja, se a garantia for constituída nesse período, mas fora contratada antes, na 

ocasião da realização do negócio jurídico a que se refere, não estará caracterizada a 

ineficácia aqui prevista.449 Na mesma linha, não será atingida pela ineficácia a garantia real 

concedida a crédito futuro (v.g., abertura de crédito em conta corrente).450 

 

 Também não estão inseridas na amplitude da regra as garantias “gêmeas” da dívida 

(v.g. contratação de um empréstimo e, no mesmo ato, constituição de garantia real a esse 

empréstimo, no termo legal)451, ou garantias dadas em substituição de outra, sem que 

implique benefício ao credor ou prejuízo da massa falida. Eventual ineficácia, nesse caso, 

                                                                                                                                                    
classificável como privilegiado (artigo 83, IV ‘e’, LRE)” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação 
revocatória, p. 927-928). 
448 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 466. Na mesma linha ABRÃO, 
Da ação revocatória, p. 78. Comentando esse dispositivo, ensina Santos: “Conhecido, por força da 
terminologia adotada pelo Código de 1916, como caução de títulos, a caução tem por objeto o próprio título 
que incorpora o direito creditório, materializando-se. Assim, por força dessa ficção, como lembra ORLANDO 

GOMES (op. cit., p. 364), muitas regras do penhor comum de bens corpóreos podem ser aplicadas a essa 
relação pignoratícia. Entretanto, adverte, o penhor de títulos de crédito não se transforma em penhor de 
coisas. Com efeito, ainda que sejam transferíveis, e, dessa forma, entregues ao credor, não se trata de coisa 
corpórea” (SANTOS, Direito do promitente comprador e direitos reais de garantia, p. 142). 
449 VALVERDE, Comentários à lei de falência, p. 363-364; TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação 
de empresas e falência, p. 465; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos 
praticados antes da falência, p. 922. 
450 LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 65; ABRÃO, Da ação revocatória, p. 76; 
TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 465. 
451 LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 64-65; CAHALI, Fraude contra credores, p. 
549-550; CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito privado, 7. ed., p. 524. Também nesse sentido 
Coelho, apontando que “se os responsáveis pela sociedade empresária em estado pré-falimentar buscam, por 
meio de financiamento bancário, os recursos para o reequilíbrio da empresa e só os obtêm se outorgada 
garantia real em favor do banco (hipoteca, caução de títulos, alienação fiduciária em garantia, penhor 
mercantil etc.), o ato não é ineficaz perante a massa falida em razão da concomitância entre a concessão do 
empréstimo e a constituição do ônus real” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação 
de empresas, p. 346). Nesse sentido: TJMG, Apelação 1.0702.01.010186-4/001, Rel. Des. Almeida Melo, j. 
04.08.2005. 



 152

poderá ser declarada por meio da ação revocatória com fundamento no artigo 130 da LRE, 

demonstrando-se o conluio fraudulento e eventual prejuízo da massa falida.452 

 

 Por outro lado, em regra, o reforço de garantia, realizado dentro do termo legal em 

favor de débito anterior poderá ser declarado ineficaz, já que igualmente gera violação ao 

tratamento igualitário dos credores. No entanto, se o reforço se der com fundamento no 

artigo 1.425, I do Código Civil453, em razão de deterioração da garantia anterior, 

representará apenas o cumprimento de uma obrigação legal, que não poderá ser apenada 

posteriormente com a declaração de ineficácia454, desde que tenha sido intimado o devedor 

para esse fim. 

 

 As garantias reais que porventura sejam prestadas por terceiros não incindem na 

ineficácia objetiva, pois, nas palavras de Carvalho de Mendonça, “se o terceiro paga a 

dívida pelo objeto dado em garantia e dentro das fôrças e valor dêste mesmo objeto (até aí 

vai a sua responsabilidade), não pode reclamar da massa mais direitos do que teria o credor 

originário se a esta concorresse”.455  

 

 Por fim, prevê a regra ainda que “se os bens dados em hipoteca forem objeto de 

outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca 

revogada”. 

 

                                                 
452 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 465; LEONEL, Da ação 
revocatória no direito da falência, p. 65; CAHALI, Fraude contra credores, p. 550; CARVALHO DE 
MENDONÇA, Tratado de direito privado, 7. ed., p. 524. 
453 “Art. 1.425. A dívida considera-se vencida: I – se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em 
segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir [...]”. 
454 Nesse sentido: TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 465; 
CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito privado, 7. ed., p. 527; CALÇAS, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados antes da falência, p. 92. Leonel, por sua vez, coloca como condição para que 
o reforço não seja declarado ineficaz: (i) a previsão do reforço no contrato; (ii) que a garantia anterior tenha 
se tornado insuficiente; (iii) que a insuficiência seja superveniente; e (iv) a dívida a ser garantida tenha sido 
contraída antes do termo legal de falência (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 68). Na 
mesma linha que Leonel: REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 197; LACERDA, Manual de 
direito falimentar, p. 150. Também Campinho menciona que se previsto o reforço no contrato não há 
ineficácia (CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 377). Cahali, em sentido contrário, 
considera ineficaz o reforço, pois se cuida de uma nova garantia que “não perde a conotação de obrigação de 
natureza pessoal, trazendo como cominação apenas o vencimento antecipado da dívida, o que seria 
irrelevante para marcar, no tempo, a anterioridade da dívida ao período suspeito e a constituição da nova 
garantia de reforço outorgado já dentro deste” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 553). 
455 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito privado, 7. ed., p. 526. No mesmo sentido: CAHALI, 
Fraude contra credores, p. 550; ABRÃO, Da ação revocatória, p. 79, PONTES DE MIRANDA, Tratado de 
direito privado, t. XXVIII, p. 386. 
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 A interpretação dessa regra deve ser, nas palavras de Theodoro Júnior e Faria, no 

sentido de que “excutidos os bens hipotecados, a massa exercerá a preferência que 

competiria à hipoteca ineficaz (mas válida), cabendo aos outros credores hipotecários 

exercer seus privilégios e preferências apenas sobre o que sobejar do valor arrecadado pela 

massa, ou seja: o valor que caberia ao credor da hipoteca ineficaz é retido pela massa para 

a disputa normal entre todos os credores concorrentes”.456 

 

 Os credores hipotecários posteriores tinham ciência de que apenas receberiam depois 

que o credor hipotecário anterior (da hipoteca agora declarada ineficaz) recebesse sua 

parte. Declarada ineficaz a hipoteca anterior, os posteriores mantêm essa mesma posição e 

só receberão depois de satisfeita a massa falida, que se sub-rogou na posição do credor 

anterior, cuja hipoteca foi declarada ineficaz.457 

 

3.2.5.4 Prática de atos a título gratuito, desde dois anos antes da decretação da falência 

 

 O artigo 129, inciso IV, da LRE prevê a ineficácia da prática de atos a título gratuito, 

desde 2 (dois) anos antes da decretação da falência. Em complemento a essa previsão, o 

artigo 5º, inciso I, da LRE dispõe também não serem exigíveis do devedor, na recuperação 

judicial ou na falência, as obrigações a título gratuito. 

 

 É tradicional a sanção aos atos gratuitos praticados pelo devedor insolvente, não 

apenas no direito falimentar, mas também na esfera do direito civil comum, em que tais 

atos são ineficazes/anuláveis independentemente do conhecimento do estado de 

insolvência do devedor (artigo 158, CC/02).458  

 

                                                 
456 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
922. Para Tepedino a regra deve ser entendida da seguinte forma: “o credor hipotecário de grau subsequente 
ao da garantia ineficaz só fará jus à preferência sobre o produto da alienação pelo que sobejar ao valor da 
dívida objeto da hipoteca privada de efeitos perante a massa falida” (TEPEDINO, Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 466).  
457 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 284. Na mesma linha: VAMPRÉ, 
Tratado elementar de direito comercial, p. 447; PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. 
XXVIII, p. 389. Sobre o assunto, ver ainda a lição de Carvalho de Mendonça sobre as três situações que 
seriam possíveis como decorrência da ineficácia (CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito 
privado, 7. ed., p. 529-531) e o exemplo citado por Lacerda (LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 
150). 
458 “Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já 
insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores 
quirografários, como lesivos dos seus direitos”. 
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 No âmbito da fraude contra credores no processo falimentar – em que a situação se 

agrava, considerando os fins lucrativos da atividade empresarial459 – disposição nesse 

sentido era prevista nas legislações nacionais precedentes460 e no direito alienígena 

igualmente encontram-se regras punindo (com nulidade ou ineficácia) os atos gratuitos 

praticados pelo devedor no período que antecede a decretação da falência.461 

 

 A atual legislação, diversamente da precedente – que excluía da ineficácia os atos 

gratuitos “referentes a objetos de valor inferior a Cr $1.000,00 (artigo 52, inciso IV) – e da 

legislação italiana – que excetua da regra os donativos usuais e os atos praticados em 

cumprimento a um dever moral ou com o escopo de utilidade pública, desde que a 

liberalidade seja proporcional ao patrimônio do doador (artigo 64)462 –, não estabeleceu 

nenhuma exceção à regra, de modo que, em princípio, qualquer natureza de ato gratuito 

(envolvendo bens móveis, imóveis, direitos, ações, inter vivos, causa mortis) realizado 

pelo devedor no período de dois anos antes da quebra poderá ser declarado objetivamente 

ineficaz.463 

 

 A compreensão da norma é simples: se o devedor já se encontra no período de crise 

econômica (estado pré-falimentar), enfrentando sérias dificuldades de cumprimento de 

suas obrigações, não é aceitável que pratique atos de disposição de bens ou direitos 

patrimoniais sem nenhuma contraprestação.464 Essa natureza de atos não apenas agrava 

significativamente a condição do devedor, reduzindo seu ativo patrimonial, como consiste 

                                                 
459 COELHO, Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 347. 
460 Ver, supra, item 3.1.2. 
461 Na Lei Falimentar italiana a regra é prevista pelo artigo 64 e atinge os atos gratuitos praticados nos dois 
anos anteriores à declaração da falência, e cuida-se de ineficácia ex lege. No sistema francês prevê o artigo 
107 a nulidade dos atos praticados a título gratuito no período suspeito, mediante a prova do prejuízo. A Lei 
Falimentar austríaca igualmente prevê estarem sujeitos à revocação os atos gratuitos praticados pelo devedor 
nos dois anos anteriores à abertura da falência, salvo os donativos usuais e os atos praticados em 
cumprimento a um dever moral ou com o escopo de utilidade pública (artigo 29) (QUATRARO, 
GIORGETTI, FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo II, p. 1.755-1.784). Na lei alemã, 
artigo 134, igualmente há previsão de serem revogáveis as prestações a título gratuito realizadas pelo devedor 
no período de quatro anos anteriores à abertura do procedimento falimentar, salvo os donativos usuais em 
valores módicos (GUGLIELMUCCI, La legge tedesca sull’insolvenza (Insolvenzordnung), p. 109). 
462 “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione 
di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere 
morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”. 
463 CLARO, Revocatória falimentar, p. 128; LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 75.  
464 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
923. Assim Provinciali: “L’illiceitá dell’atto gratuito da parte del dissestato risiede nella sua stessa 
particolare situazione patrimoniale: non puó praticare liberalitá chi non ha possibiltà neppure di pagare i 
debiti e, donando, incide sulle ragione dei creditore depauperando le superstiti possibilitá di realizzo” (Il 
fallimento, p. 1054). 
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em um favorecimento de eventual credor beneficiado com a liberalidade, violando também 

o princípio da par conditio creditorum. 

 

 Por outro lado, é natural que seja conferido um tratamento mais rigoroso aos atos 

gratuitos, atingindo o terceiro que, de algum modo, teve apenas um benefício e estará em 

situação muito mais confortável do que aquele que teve um dispêndio de valores, 

decorrente de um contrato oneroso celebrado em fraude contra credores. Esse terceiro 

apenas estará privado de um ganho, enquanto os credores poderiam sofrer um prejuízo.465 

 

 Na lição de Venosa, “nos contratos gratuitos, toda a carga de responsabilidade 

contratual fica por conta de um dos contratantes; o outro só pode auferir benefícios do 

negócio. Daí a denominação também consagrada de contratos benéficos. Inserem-se nessa 

categoria a doação sem encargo, o comodato, o mútuo sem pagamento de juros, o depósito 

e o mandato gratuitos”.466 

 

 Para que incida a ineficácia do negócio com fundamento no artigo 129 deverá ser 

avaliada a presença de um ato de disposição (liberalidade) por parte do falido e o sacrifício 

do seu patrimônio, pouco importando o processo empregado para tanto ou se adotada a 

forma de um negócio oneroso.467 Verificada a gratuidade, ainda que camuflada, ineficaz 

será o ato.468 

                                                 
465 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 533; AMBROSINI, 
Stefano; CAVALLI, Gino; JORIO, Alberto. Il fallimento. Padova: CEDAM, 2009, p. 400. 
466 VENOSA, Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, p. 395. 
467 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
924; VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 372. Nessa linha foi reconhecida a ineficácia de cessão 
de crédito realizada para terceiro durante o termo legal de falência, por se caracterizar uma transferência a 
título gratuito (TJSP, Apelação 9192578-27.2006.8.26.0000, Rel. Des. Enio Zulliani, j. 18.05.2007. Nesse 
sentido também: “1. Os negócios jurídicos descritos na inicial, consubstanciados nos dois pagamentos 
indevidos realizados pela falida a título gratuito no período de dois anos antes da declaração da falência, a 
teor do que estabelece o art. 52, inciso IV, do Decreto-Lei nº 7.661/45, reproduzido no art. 129, inciso IV, da 
Lei n. 11.101/2005, como também o prejuízo à massa decorrente das referidas transferências restaram 
provados no curso da lide. 2. Anote-se que a aferição quanto ao pagamento realizado importar em negócio a 
título gratuito, depende menos do nomen juris dado ao ato jurídico que originou aquele, mas está relacionado 
com o fato de inexistir qualquer contrapartida quanto à prestação dada, ou seja, nenhum benefício ou 
vantagem reverteu em favor da falida em razão do aporte financeiro dado, ou seja, a transmissão graciosa de 
bens ou direitos importa em efetiva doação. 3. Frise-se que este prejuízo é presumido, na medida em que há 
deficiência patrimonial decorrente do patrimônio líquido negativo da empresa falida, o que autoriza a 
declaração da ineficácia daquele ato frente à massa, diante a inexistência de ciência e muito menos a 
concordância de seus credores na época em que foi entabulado [...]” (TJRS, Apelação 314807-
59.2011.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 31.08.2011). 
468 Nessa linha, aponta Requião precedente do Tribunal de Justiça do Paraná em que se reconheceu a 
ineficácia de uma devolução de mercadoria camuflada em venda que na verdade tinha natureza gratuita 
(REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 198). 
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 O exemplo mais característico de ato gratuito é a doação, que poderá ser, para os fins 

aqui estudados, condicional, modal ou remuneratória.469 Conquanto essa questão encontre 

dissenso na doutrina470, acreditamos que “o que visa a lei é reverter o ato de liberalidade 

praticado pelo devedor, sem se importar com sua motivação e os empecilhos criados ou as 

exigências feitas pelo donatário falido para a consumação do negócio em foco”.471 

 

 Igualmente poderão ser objeto de ineficácia os atos nos quais não se caracterize 

propriamente uma diminuição patrimonial, mas exista uma renúncia de um proveito pelo 

falido, tais como ocorre na constituição de garantia de usufruto, no comodato, no mútuo 

feneratício, na renúncia a direitos, na remissão de dívidas, na prestação gratuita de 

serviços, dentre outras que poderão ocorrer na atividade empresarial. Nessas hipóteses, 

considerando-se a dispensa da contraprestação pelo beneficiário, a restituição para a massa 

falida consistirá naquilo que ela deixou de ganhar (v.g., aluguel ou juros 

compensatórios).472 

 

                                                 
469 Sobre as espécies de doação ver: VENOSA, Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos, p. 113-114.  
470 Para Abrão tem caráter de liberalidade a doação modal e condicional, mas não a remuneratória (ABRÃO, 
Da ação revocatória, p. 81). Tomazette sustenta que “nos casos de doações remuneratórias, deve-se analisar 
em que medida está a liberalidade e em que medida está a remuneração, para saber o que poderá ser 
considerado ineficaz” e no caso da doação com encargo ela não terá liberalidade na parte que exceder o 
encargo (artigo 540, CC) (TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 471). Pontes de Miranda 
igualmente invoca o artigo 540 para a verificação da onerosidade (PONTES DE MIRANDA, Tratado de 
direito privado, t. XXVIII, p. 393). Na mesma linha: NOGUEIRA, Ineficácia e revogação de atos praticados 
antes da falência, p. 502 e CAHALI, Fraude contra credores, p. 208-209; PROVINCIALI, Il fallimento, p. 
1056. Para Valverde “não perde o caráter de liberalidade a doação feita em contemplação do merecimento do 
donatário, como o não perde a doação remuneratória, ou a gravada, se excedente o valor dos serviços 
remunerados, ou ao encargo imposto” (VALVERDE, Comentários à lei de falência, p. 373). 
471 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 466; PAJARDI; BOCCHIOLA, 
La revocatoria fallimentare, p. 275. Nessa linha, declarando a ineficácia da doação com fundamento no 
artigo 129, inciso IV (ou artigo 52, inciso IV do Decreto): TJSP, Apelação 0084280-56.2004.8.26.0100, Rel. 
Des. Salles Rossi, j. 15.12.2010; TJSP, Apelação 9094582-63.2005.8.26.0000, Rel. Des. Octavio Helene, j. 
03.05.2007; TJSP, Apelação 9067812-33.2005.8.26.0000, Rel. Des. Reis Kuntz, j. 21.03.2006; TJSP, 
Apelação 9154277-79.2004.8.26.0000, Rel. Des. Mauricio Vidigal, j. 10.12.2008; TJRS, Apelação 
70009571233, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 11.11.2004; TJRS, Apelação 314807-
59.2011.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 31.08.2011. 
472 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 466-467. Na mesma linha 
ensina Martin que “são alcançados pela regra do art. 129, IV, da Lei 11.101/05, também a constituição de 
direitos reais de uso, o usufruto etc., pois aqui o empresário não abdicou do bem, mas frustrou a massa com a 
falta de rendimento que esse bem poderia trazer” (MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos 
praticados antes da falência, p. 974). Também Valverde ensina que “a renúncia a direitos patrimoniais, 
naturalmente, de valor econômico, é um ato gratuito, que cai sob a sanção da lei” (VALVERDE, 
Comentários à lei de falência, p. 374). Satta menciona que a remissão de dívida sem nenhuma 
contraprestação é igualmente um ato gratuito (SATTA, Diritto fallimentare, p. 220). 
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 No que se refere à prestação, pelo falido, da garantia a débito de terceiro (tais como 

fiança, aval, ou mesmo assunção de solidariedade), realizado no período de dois anteriores 

à decretação da quebra, em regra, tal ato será ineficaz, porquanto caracterizado pela 

gratuidade exigida pela lei, ainda que não acarretem, diretamente, um enriquecimento do 

favorecido.473  

 

 A ineficácia poderá ser afastada, todavia, se demonstrado que o terceiro beneficiado 

não era totalmente estranho à atividade empresarial e existia uma comunhão de interesses 

comerciais a justificar a medida.474 Poder-se-á demonstrar ainda, nesse contexto, que 

houve uma contraprestação pelo terceiro ao falido, afastando-se o enriquecimento do 

terceiro e a liberalidade do ato.475  

  

Sobre esse aspecto, há precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual, 

embora para efeitos da aplicação do artigo 5º, inciso I, da LRE, consignou o Des. Romeu 

Ricupero que “não é ato gratuito aquele em relação ao qual é possível identificar 

contraprestação, ainda que intangível; não é ato gratuito aquele que não está isolado da 

atividade empresarial; a eficácia da garantia pessoal demandará um exame subjetivo, 

relativo à pessoa do beneficiário, isto é, se ela foi prestada a devedor estranho à sua 

atividade comercial, a ineficácia se impõe, mas se a relação existente entre o devedor e o 

                                                 
473 Nesse sentido Tomazette, de que “a ineficácia objetiva deve atingir as garantias prestadas nesse período, 
desde que não tenha havido nenhuma vantagem correspondente para o falido” (TOMAZETTE, Curso de 
direito empresarial, p. 472). Para Bezerra Filho “também poderá ser considerado ato a título gratuito o aval 
prestado sem interesse econômico direto da empresa, fiança, cessão, comodato etc.” (BEZERRA FILHO, Lei 
de recuperação de empresas e falência, p. 64). Também na Itália esse ponto gera polêmica, especialmente 
porque prevê o artigo 2.901 do Código Civil, no âmbito da revocatoria ordinaria, que as prestações de 
garantia por débito de terceiro são consideradas onerosas, quando conjuntas ao crédito garantido. Sobre o 
assunto, ver, por todos: PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 242-275; PANZANI, 
Luciano. Gli atti a titolo gratuito e gli atti a titolo oneroso: contrasti interpretativi ai fini dell’azione 
revocatoria fallimentare. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 9/1991, p.935-944. 
474 VALVERDE, Comentários à lei de falência, p. 374. Tepedino, nessa linha, sustenta que “se o falido 
prestou a devedor estranho à sua atividade empresarial, ainda que ele seja uma empresa coligada, porque 
sujeita ao mesmo controle, a ineficácia se impõe. Mas se a relação existente entre o devedor e o garante 
aponta para uma comunhão de interesses comerciais, decorrente de determinada sinergia, a garantia 
produzirá seus regulares efeitos. Tomem-se exemplos: Caio é acionista controlador de uma indústria de 
biscoitos e uma rede de hotéis, e este último, no biênio anterior à sua falência, afiança um débito da primeira 
– o ato não pode ser eficaz, pois que a sorte da indústria não diz respeito aos credores da rede de hotéis, que 
não podem ser penalizados pelo auxílio que esta deu àquela” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação 
de empresas e falência, p. 467-468). No mesmo sentido: SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação 
revocatória, p. 928. Em sentido contrário, considerando que as garantias a obrigações de terceiro são atos 
realizados a título oneroso: CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., 
p. 537-538. 
475 Há precedentes do TJSP afastando o aval como ato gratuito para fins do artigo 5º, inciso I, da LRE 
(Agravo 9036323-41.2006.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 19.01.2007; Agravo 
903632426.2006.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 11.09.2006). 
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garante aponta para uma comunhão de interesses comerciais, decorrente de determinada 

sinergia, a garantia produzirá seus regulares efeitos; em suma, nas palavras do insuperável 

Miranda Valverde, a garantia pessoal pode ser ato gratuito, quando nenhum interesse tinha 

o garante no ato praticado, o que se presume se o ato não tem o caráter comercial ou dele 

nenhuma vantagem era possível resultar para o devedor”.476  

 

 Há atos realizados durante a atividade empresarial que, conquanto gratuitos, não 

sofrem os efeitos da ineficácia. Podem ser mencionadas práticas mercadológicas atuais, 

como, por exemplo: (i) as doações motivadas por deveres sociais, culturais ou 

assistenciais, em cumprimento a um devedor moral ou de utilidade pública477; (ii) os atos 

de promoção da imagem institucional da empresa, como a distribuição de brindes em festa 

comemorativa de final de ano; (iii) as “gratificações remuneratórias” oferecidas pelas 

empresas aos diretores e empregados, como prêmio pelo aumento da produtividade ou dos 

lucros478; e (iv) patrocínios e apoios a eventos culturais, científicos e esportivos, como 

estratégias de marketing da empresa.479   

 

  Naturalmente que, nessas situações, deverá existir razoabilidade, adequação aos 

valores de mercado, proporção entre os valores despendidos e o patrimônio da empresa, e 

eventual autorização do Conselho de Administração ou Diretoria no caso da sociedade 

                                                 
476 Ao final foi afastada a aplicação do inciso I do artigo 5º da LRE, pois “não se trata de simples fiança 
desinteressada, mas sim de contrato firmado entre as partes com o objetivo de fomentar a atividade 
desenvolvida pela empresa em recuperação” (Agravo 0118821-85.2008.8.26.0000, Rel. Des. Romeu 
Ricupero, j. 30.07.2008). 
477 Nessa linha Abrão, usando a regra da Lei Falimentar italiana (artigo 64) como referência: “Não deixam de 
ter eficácia os presentes usuais e os atos praticados no cumprimento de um dever moral ou com o escopo de 
utilidade pública, enquanto a liberalidade seja proporcional ao patrimônio do doador, mesmo igual ou 
superior a mil cruzeiros. Entre os presentes usuais incluímos os de festas, aniversários, noivados, formaturas, 
etc. Em cumprimento ao devedor moral alinham-se as práticas filantrópicas ou de solidariedade humana. De 
utilidade pública são os atos que, de qualquer maneira, beneficiem uma comunidade, um grande número de 
pessoas: a doação de parte de um terreno, guardada a proporcionalidade com o patrimônio do doador, para 
uma obra viária oficial, de interesse coletivo, não incide em ineficácia. Não têm caráter de liberalidade as 
gratificações feitas a diretores ou empregados de sociedades mercantis, dado o seu aspecto eminentemente 
remuneratório” (ABRÃO, Da ação revocatória, p. 81-82). 
478 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
924; CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 536; LACERDA, 
Manual de direito falimentar, p. 151; COELHO, Comentários à nova lei de falências e recuperação de 
empresas, p. 347-348; REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 197-198; CAMPINHO, Falência e 
recuperação de empresa, p. 377. 
479 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 467; MARTIN, Da ineficácia e 
da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 974; CAHALI, Fraude contra credores, p. 559; 
TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 472; CALÇAS, Da ineficácia e da revogação de atos 
praticados antes da falência, p. 93; SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 928. 
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anônima (artigo 154, §4º da Lei das S.A.)480, exigindo-se uma mínima análise das 

circunstâncias envolvidas antes que se possa afastar a ineficácia objetiva.481 Nada impede, 

ainda, sejam declarados ineficazes com fundamento no artigo 130 da LRE, caso 

demonstrado o conluio fraudulento. 

 

 Por fim, é importante mencionar que o prazo de dois anos para realização do ato, 

anteriores à falência, embora possa parecer bastante extenso, não tem a amplitude que 

transparece. Isso porque tem como marco final a sentença que declara a falência, e, desde 

o pedido de falência por parte do devedor (artigo 90 e seguintes da LRE), até a efetiva 

decretação da quebra, muitos meses e até anos podem ter transcorrido.482 

 

 Assim, os atos gratuitos realizados fora desse período poderão ser impugnados por 

meio da ação revocatória com fundamento no artigo 130 da LRE.483 A caracterização da 

gratuidade certamente poderá ser utilizada como um indício de prova dos elementos da 

fraude (conluio fraudulento e dano à coletividade de credores, que certamente foram 

prejudicados pela redução do patrimônio do devedor).484 

 

3.2.5.5 Renúncia à herança ou legado, até dois anos antes da decretação da falência 

 

 A quinta hipótese de ineficácia objetiva, prevista no inciso V do artigo 129 é a 

“renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da falência”. 

 

                                                 
480 A Lei das S.A. prevê ser vedado ao administrador judicial praticar ato de liberalidade à custa da 
companhia, mas “o conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos 
razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas 
responsabilidades sociais” (artigo 154, §2º, a e §4º). 
481 Milani, igualmente, aponta que “somente uma análise acurada e casuística é que propiciará segurança ao 
intérprete para aplicar o respectivo diagnóstico jurídico” (MILANI, Lei de recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial e falência comentada, p. 505-506). 
482 Ferreira, diversamente, sustenta ser “demasiado o prazo bienal”, embora pensando sob a ótica da realidade 
do Decreto 7.661/45 (FERREIRA, Tratado de direito comercial, p. 59). 
483 Nesse sentido: “A fraude poderá ser reconhecida por via da ação revocatória, enquanto não ultimado o 
prazo decadencial do art. 132, dispensando-se qualquer exame concernente ao elemento subjetivo a exemplo 
do que se opera na regulamentação do Código Civil para a ação pauliana (art. 158). Vale dizer: se, por 
exemplo, a liberalidade foi realizada três anos antes da falência, poderá ser ajuizada ação revocatória e, 
comprovado o eventus damni, declarada a ineficácia do ato, independentemente de haver conluio entre o 
devedor e terceiro” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes 
da falência, p. 924-925). Em sentido contrário, pelo cabimento da ação pauliana nesse caso: CAHALI, 
Fraude contra credores, p. 558. 
484 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.3.4. 
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 A renúncia aludida pelo legislador falimentar é aquela prevista no artigo 1.806 do 

Código Civil de 2002, segundo o qual “a renúncia da herança deve constar expressamente 

de instrumento público ou termo judicial”. O sucessor não é obrigado a aceitar a herança, 

mas se a renunciar tal ato poderá ser declarado ineficaz perante a massa falida, já que 

haverá uma redução de seu patrimônio em prejuízo da massa de credores.485 

 

 O artigo 1.813 do Código Civil prevê ainda que “quando o herdeiro prejudicar os 

seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em 

nome do renunciante” e, no parágrafo primeiro permite-se a habilitação dos credores, “no 

prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento do fato”. 

 

 Em se tratando de declaração de ineficácia objetiva frente à massa falida, que poderá 

se dar por meio de simples decisão interlocutória nos autos do processo falimentar, parece-

nos que essa decisão poderá ser comunicada ao juiz do inventário, para que seja habilitado 

o administrador judicial (massa falida), aplicando-se, com adaptações, o §1º do artigo 

1.813.486 Na verdade, a massa falida não vai propriamente “aceitar a herança em nome do 

falido”, considerando que se cuida somente de ineficácia do ato de renúncia em relação à 

massa falida, e, não sendo necessária a utilização do produto dos respectivos bens para 

pagamento dos credores, eles retornam ao patrimônio do falido.  

 

 Caso já tenha sido encerrado o processo de inventário e partilha, com trânsito em 

julgado, não há impedimento à aplicação do artigo 129, inciso II da LRE; a ineficácia 

poderá ser declarada, não produzindo a renúncia efeitos em relação à massa falida, 

aplicando-se a permissão do artigo 138 da LRE.487 

 

 No entanto, da leitura desse dispositivo já se percebe que sua utilidade prática é 

muito limitada: seja porque a renúncia à herança atinge apenas o empresário individual, 

                                                 
485 Como aponta Campinho, “a lesão dos credores se evidencia pelo empobrecimento do patrimônio do 
devedor” (CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 377). 
486 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
926. Pacheco, por sua vez, aponta que “o administrador judicial pode intervir no processo de inventário, 
como se tal renúncia não tivesse ocorrido, e requerer o que for a bem da defesa da massa falida. Se já 
produziu efeitos em relação aos outros herdeiros, ao administrador judicial cabe a ação de ineficácia, com a 
citação dos herdeiros e de todos os beneficiados com a renúncia” (PACHECO, Processo de recuperação 
judicial, extrajudicial e falência, p. 386). 
487 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
926; PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 349. Em sentido contrário: 
FERREIRA, Tratado de direito comercial, p. 598-599. 
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seja porque essa renúncia equivale, na verdade, a um ato gratuito, cuja ineficácia já veio 

prevista no inciso IV do mesmo artigo.488 Consoante aduz Coelho, trata-se de hipótese de 

ineficácia objetiva exclusiva dos empresarios individuais, “inaplicável esse dispositivo no 

processo falimentar se sociedade empresária, por ser esse um sujeito de direito que não 

titulariza vocação hereditária e não costuma ser legatário”.489 

 

3.2.5.6 Trespasse do estabelecimento comercial 

 

 O artigo 129 da LRE, em seu inciso VI, em disposição análoga à legislação 

precedente (artigo 52, inciso VIII)490, prevê a ineficácia em relação à massa falida da 

“venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o 

pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor 

bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver 

oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial 

do registro de títulos e documentos”. 

 

A ratio dessa regra é a proteção aos credores, em razão da importância do 

estabelecimento empresarial na composição do patrimônio do devedor, representando o 

complexo de bens que o empresário reúne para o exercício da atividade empresarial, que 

configura boa parte de seu ativo.491 A alienação do estabelecimento sem atendimento aos 

requisitos legais, ainda que sem intenção fraudulenta, poderá desencadear o processo 

falimentar do devedor492 – considerando que ele é o instrumento da atividade empresarial 

exercida pelo falido –, e ainda exaurirá o seu patrimônio em prejuízo dos credores. 

 

                                                 
488 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 468. 
489 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 348. Na mesma linha 
aponta Shimura que a lei “implicitamente está cuidando da falência da pessoa física, exercente da atividade 
empresarial, capaz, portanto, de se inserir na ordem hereditária; é o empresário individual (artigo 931, CC), 
não incidindo o preceito para a sociedade empresária” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação 
revocatória, p. 929). 
490 “VIII – a venda, ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial, feita sem o consentimento 
expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao falido bens 
suficientes para solver o seu passivo, salvo se, dentro de trinta dias, nenhuma oposição fizeram os credores à 
venda ou transferência que lhes foi notificada; essa notificação será feita judicialmente ou pelo oficial do 
registro de títulos e documentos”. 
491 TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 473. 
492 Cabe lembrar que a venda do estabelecimento comercial é um dos atos que justificam o pedido de 
falência: “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: [...] III – pratica qualquer dos seguintes atos, 
exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: [...] c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou 
não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo”. 
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 Para sua compreensão, ela deve ser analisada em conjunto com os artigos 1.142, 

1.143, 1.144 e 1.145, todos do Código Civil de 2002, dos quais se extraem a disciplina e o 

conceito do estabelecimento comercial adotada pela nossa atual legislação. Segundo o 

artigo 1.142, o estabelecimento comercial consiste no “complexo de bens organizado, para 

exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”, que pode “ser objeto 

unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam 

compatíveis com a sua natureza” (artigo 1.143).  

 

Permite-se a sua alienação, usufruto ou arrendamento, mas “só produzirá efeitos 

quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da 

sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na 

imprensa oficial” (artigo 1.144) e, na forma do artigo 1.145, “se ao alienante não restarem 

bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento 

depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo 

expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação”.493 

 

O Código Civil de 2.002 seguiu a lição da clássica doutrina de Barreto Filho, no 

sentido de que estabelecimento comercial (fundo ou fazenda comercial) consiste no 

“complexo de bens lato sensu (inclusive serviços) organizados pelo empresário como 

instrumento para o exercício da atividade empresarial”.494  

 

É a ideia do perfil patrimonial e objetivo da empresa, mencionado por Asquini, que 

considera o estabelecimento (azienda) como o complexo de bens (materiais e imateriais, 

móveis e imóveis), os quais constituem os instrumentos de que se serve o empresário para 

o exercício da atividade empresarial.495 Por constituir uma universalidade de fato 

                                                 
493 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
928-929. 
494 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial. São Paulo: Max Limonad, 1969, p. 132. 
Ensina o autor que “não se confunde o estabelecimento – objeto de direitos – com a emprêsa – atividade 
exercida pelo empresário, que é o seu sujeito; ambos conceitos, porém, estão em estreita dependência e se 
correlacionam com o meio ao fim. Por outro lado, a noção de estabelecimento é a de um complexo de no 
sentido amplo, aí compreendidas não só as coisas corpóreas e os chamados bens imateriais, mas também as 
prestações decorrentes do trabalho subordinado, ou seja, os serviços. Êsse conjunto de bens e serviços tem 
caráter instrumental, pois é organizado pelo empreendedor tendo em vista a consecução de uma finalidade 
produtiva ou de mediação, qual seja o exercício da atividade empresarial” (Ibid., p. 132). Sobre o assunto, 
ver, ainda, FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento comercial: trespasse e efeitos obrigacionais. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 
495 Ensina o autor que “com o nome estabelecimento a doutrina dominante tem ao contrário indicado mais 
precisamente, não o complexo de relações jurídicas, que são a arma do empresário no exercício da sua 
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(universitas rerum), o estabelecimento, na forma do artigo 1.143, é objeto de direitos e de 

negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua 

natureza496, podendo ser objeto de alienação, usufruto ou arrendamento. 

 

Do próprio conceito de estabelecimento, adotado pela legislação civil, já se extrai 

os elementos fundamentais para que ele esteja configurado: i) o complexo de bens; ii) 

organizados pelo empresário; e iii) instrumento para o exercício da atividade 

empresarial.497 Soma-se como requisito para a ineficácia falimentar objetiva o prejuízo 

decorrente da alienação aos credores então existentes. 

 

 Reconhece-se por autorizada doutrina a possibilidade de existir pluralidade de 

estabelecimentos comerciais, cada um constituindo uma unidade técnica, mas submetido à 

orientação geral ditada pela unidade econômica da empresa.498 Nessas hipóteses, o 

trespasse de apenas um dos estabelecimentos poderá ser declarado ineficaz; indispensável, 

no entanto, a configuração de todos os elementos necessários, na forma que 

desenvolveremos a seguir.499 

                                                                                                                                                    
atividade empresarial, isto é, o patrimônio aziendal – mas o complexo de bens (materiais e imateriais, móveis 
e imóveis, e segundo alguns, também os serviços) que são os instrumentos de que o empresário se vale para o 
exercício da sua atividade empresarial. O estabelecimento neste sentido, como se nota, é considerado uma 
unidade econômica, mas não jurídica (as chamadas teorias atomísticas da azienda); para outros, ao invés, 
como universitas rerum, ou como objeto de direito sui generis para determinados efeitos. A estas teorias 
contrapõe-se: a teoria que considera o conceito de azienda – como objeto autônomo de direito essencialmente 
no elemento (bem imaterial) da organização dos diversos instrumentos da produção e, logo, do aviamento” 
(ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa. Tradução e notas: Fábio Konder Comparato. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 103, ano XXXV, p. 109-126, jul./set. 1996, p. 120). 
CALÇAS, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 93. 
496 TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A preservação da empresa, mesmo na falência. In: DE 
LUCCA, Newton; DOMINGUES, Alessandra de Azevedo (Coord.). Direito recuperacional: aspectos 
teóricos e práticos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 525; REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v.1, p. 
201.  
497 Toledo ensina serem os elementos fundamentais do conceito de estabelecimento: “a) complexo de bens; b) 
organizados pelo empresário; c) instrumento para o exercício da atividade empresarial [...] Tendo-os em 
mente, no entanto, cabe ressaltar, que se trata, de um lado, de um conjunto de bens, e de outro, que o 
estabelecimento tem um caráter instrumental. Não se pode, portanto, confundi-lo nem como os bens, 
isoladamente considerados, que o integram, nem com a empresa, para a qual serve de instrumento, embora 
indispensável” (TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Lei de falências – alienação de 
estabelecimento da concordatária. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 41, n. 
128, p. 275-286, out./dez. 2002, p. 278). 
498 BARRETO FILHO, Teoria do estabelecimento comercial, p. 142-144; TOLEDO, A preservação da 
empresa, mesmo na falência, p. 521-522. 
499 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
930; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 319; CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 563. Ponte de Miranda aponta que “se o devedor tinha dois ou mais estabelecimentos, a 
alienação de um está sujeita ao art. 52, VIII. A alienação do estabelecimento filial não está incólume ao art. 
52, VIII, a despeito do que se tem sustentado. A lei não falou do ‘estabelecimento comercial ou industrial 
principal’, mas simplesmente de ‘estabelecimento comercial ou industrial’” (PONTE DE MIRANDA, 
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Inicialmente, para que seja atingida pela ineficácia objetiva falimentar, essa venda 

ou transferência do estabelecimento comercial, também chamada de trespasse do 

estabelecimento500, deverá ser concretizada na forma acima descrita, ou seja, por meio da 

venda do complexo de bens organizado pelo empresário para o exercício da atividade (a 

universalidade de fato) e não apenas a alienação isolada de bens componentes do 

estabelecimento, como, v.g., a venda isolada de um imóvel.501 

 

Coelho faz uma crítica nesse sentido, aduzindo que “não têm alguns juízes atentado 

à diferença crucial entra alienação do estabelecimento e de bens componentes dele. O que 

a lei fulmina com ineficácia é o trespasse, um complexo e específico negócio jurídico de 

transferência de titularidade do estabelecimento, quando realizado sem a observância de 

certos pressupostos (anuência expressa dos credores ou notificação destes etc.), e não o 

apartamento de alguns dos seus bens por meio da venda em separado. A alienação de 

elementos integrantes do estabelecimento empresarial, quando feita de modo isolado e sem 

caracterizar o desmantelamento do fundo de empresa, não é alcançada pela ineficácia do 

direito falimentar”.502 

 

                                                                                                                                                    
Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 398). Nesse sentido: TJSP, Apelação 9103316-71.2003.8.26.0000, 
Rel. Des. Antonio Vilenilson, j. 20.01.2009. Cahali cita ainda: RJTJSP 113/927 (CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 563). 
500 No direito brasileiro “chama-se trespasse ou trespasso especificamente a transferência do estabelecimento 
que se opera por efeito de venda ou cessão” (BARRETO FILHO, Teoria do estabelecimento comercial, p. 
208). 
501 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 470. Nesse sentido também 
parecer de Abrão, em consulta sobre a ineficácia de vendas de imóveis com a qual teria sido alienado o único 
estabelecimento do devedor: “Complexo de bens organizados para o exercício da empresa, o estabelecimento 
não se confunde com qualquer de seus componentes individuais, que podem ser alienados separadamente 
sem que isto implique no trespasse do estabelecimento [...] no caso sob consulta, houve transferência de bens 
isolados, sem qualquer referência a estabelecimento” (ABRÃO, Nelson. Ação revocatória. Venda de imóveis 
pela devedora, ao depois falida, não configura a venda de estabelecimento comercial ou industrial. Revista de 
Direito Civil, Imobiliário Agrário e Empresarial, n. 41. ano 11 p. 183-188. jul./set. 1987, p. 186-187). No 
mesmo artigo consta que haveria outra parecer para o mesmo caso, de Requião, igualmente entendendo que a 
cominação do art. 52, VIII, da Lei de Falências, não abrange a venda pura e simples de imóveis (Ibid., p. 
184). Na mesma linha: NERY JÚNIOR, Ineficácia do negócio jurídico previsto na LF 52 VIII: alienação do 
estabelecimento comercial (trespasse), p. 225-243; MANDEL, Nova lei de falências e recuperação de 
empresas, p. 232; CLARO, Revocatória falimentar, p. 134; REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v.1, p. 
201. 
502 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 349. Shimura aponta ser 
“preciso que a alienação tenha afetado a espinha dorsal da empresa. Com efeito, no giro dos negócios, a 
venda de certos bens isolados, de mercadorias ou produtos, configurando atividade inerente à rotina 
empresarial, não se cogita de ineficácia do negócio. Se a venda não desarranjar o estabelecimento 
empresarial, não for motivo para o seu desmantelamento ou quebra de sua estrutura, o negócio não se 
subsume à ineficácia ora em análise” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 931). 
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Existem, de fato, precedentes dos Tribunais Pátrios, anteriores e posteriores à Lei 

11.101/05, cometendo equívocos nessa linha, declarando ineficaz, por exemplo, a venda de 

um imóvel não operacional (que estava alugado)503, a venda/cessão de linhas telefônicas 

(quando ainda tinham significativo valor)504, ou mesmo a venda isolada de um veículo da 

empresa, por ser esse bem um dos componentes do estabelecimento comercial.505 

 

Ao se ampliar a regra dessa maneira, estar-se-á chegando a extrema – e equivocada 

– conclusão de que, na verdade, a venda de qualquer bem da empresa (que integram o 

complexo de bens formado pelo estabelecimento comercial) seria ineficaz perante a massa 

falida, realizadas ou não durante o termo legal da falência. 

 

Ressalte-se, todavia, que Tribunal de Justiça de São Paulo há decisões afastando 

essa aplicação irrestrita da ineficácia do “trespasse de estabelecimento comercial”, tendo 

consignado o Rel. Des. Pereira Calças que o estabelecimento empresarial “tem a natureza 

jurídica de universalidade de fato e se constitui num complexo de bens, como 

expressamente define o artigo 1.142 do Código Civil, ‘in verbis’: ‘Considera-se 

estabelecimento todo complexo de bens organizado, para o exercício da empresa, por 

empresário ou sociedade empresária’. Houve, em rigor, a venda isolada de um caminhão, 

que é classificado como elemento material do estabelecimento empresarial”.506 

 

                                                 
503 TJSPP, Apelação 208.688-4, Rel. Des. De Santi Ribeiro, RJTJSP 251/63. Declarando ineficaz venda de 
imóvel, sem se atentar para o conceito de estabelecimento comercial: TJSP, Apelação 0039663-
25.2001.8.26.0000, Rel. Des. De Santi Ribeiro, j. 22.01.2002; TJRS, Apelação 350229-32.2010.8.21.7000, 
Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; j. 27.04.2011; TJPR, Apelação 0125831-3; Rel. Des. Hirosê Zeni, j. 
10.03.2003; TJSP, Apelação 9188878-43.2006.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. 25.08.2011.  
504 Reconhecendo a ineficácia de cessão/venda de linha telefônica: TJSP, Apelação 9196883-
25.2004.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 20.09.2007; TJSP, Apelação 0123810-42.2005.8.26.0000, 
Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 12.05.2006; TJSP, Apelação 275.773-1, Rel. Des. Franciulli Netto, j. 
04.03.1997; STJ, Resp 46034, Rel. Min. Fontes de Alencar, j. 08.08.1994; Resp 128698, Rel. Min. Ari 
Pargendler, j. 15.12.2000. Para histórico sobre a ineficácia das linhas telefônicas, ver: CAHALI, Fraude 
contra credores, p. 566-567. 
505 Declarando ineficaz a venda de veículo da empresa falida, dentre outros: TJSP, Apelação 0051826-
23.2004.8.26.0100, Rel. Des. Mathias Coltro, j. 03.10.2011; TJSP, Apelação 0010871-11.2006.8.26.0348, 
Rel. Des. Salles Rossi, j. 07.07.2010; Apelação 0121368-98.2008.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 
13.06.2008; TJRS, Agravo interno 70027103456, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 12.11.2008; TJRS, 
Agravo 70026921486, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 15.10.2008. 
506 TJSP, Apelação 9247470-12.2008.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 01.04.2009. Na mesma linha, 
afastando a ineficácia de venda isolada de bens: TJSP, Apelação 9144202-73.2007.8.26.0000, Rel. Des. Lino 
Machado, j. 21.10.2011; TJSP, Apelação 0112795-47.2003.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 
03.01.2006; TJSP, Apelação 9144202-73.2007.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado, j. 21.10.2011; Agravo 
9072991-40.2008.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado, j. 16.01.2009. 
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Há ainda importante precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, correto a 

nosso ver, em julgamento de mandado de segurança contra decisão que declarara, de 

ofício, a ineficácia de cessão de quotas realizada no termo legal de falência. Foi 

consignado que “a hipótese do art. 129, caput, VI, da NLF não se confunde com a cessão 

de quotas de sociedade de responsabilidade limitada: numa se transferem bens materiais e 

imateriais componentes do patrimônio da falida; noutra se transferem os direitos de sócio 

da própria falida, à qual é proprietária (ao menos em primeiro grau) do seu patrimônio, que 

inclui seu estabelecimento empresarial; a venda do estabelecimento desfalca a pessoa 

jurídica de seu patrimônio ou parte dele, enquanto a cessão de suas quotas sociais em nada 

interfere no montante de seu capital social”.507 

 

No Superior Tribunal de Justiça, embora existam precedentes não observando o 

conceito do estabelecimento empresarial aqui exposto508, há recente decisão, relatada pela 

Min. Nancy Andrighi, admitindo que “a venda regular de mercadoria integrante do estoque 

não constitui venda ou transferência do estabelecimento empresarial, na acepção do art. 52, 

VIII, do DL nº 7.661/45 (atual art. 129, VI, da Lei nº 11.101/05). Trata-se, na realidade, de 

mero desenvolvimento da atividade econômica da empresa, ainda que realizada numa 

situação pré-falimentar. Esse raciocínio não se aplica às alienações realizadas de má-fé, em 

                                                 
507 Mandado de Segurança 994.09.337682-8, Rel. Des. Lino Machado, j. 14.07.2010. Há comentários em 
sede doutrinária sobre esse acórdão, concordando a autora com a posição tomada pelo TJSP nesse ponto: 
TROVO, Beatriz Villas Boas Pimental. Ineficácia de atos praticados antes da falência. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, ano L, n. 157, p. 221-238, jan./mar. 2011. Há outro 
precedente do TJSP em que foi declarada ineficaz a cessão de quotas, mas realizada no bojo de negócio 
complexo, envolvendo cessão de quotas, trespasse de estabelecimento empresarial, substituição de garantias 
e cessão de clientela (Apelação 0119543-22.2008.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 09.06.2009). Para 
Shimura “deve ser considerado como transferência de estabelecimento a alienação da integralidade do 
controle societário, visto que pode gerar o total desregramento e desorganização de empresa (SHIMURA, A 
defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 930). Sobre o assunto, ver, ainda a posição de Patrocínio e 
Gotlib, de que “embora haja, quanto aos efeitos econômicos, grande semelhança entre as operações de cessão 
de quotas e de compra e venda do estabelecimento empresarial (trespasse) de uma sociedade limitada, 
existem algumas diferenças jurídicas relevantes. Em razão das regras especiais aplicáveis a cada um dos 
casos, bem como em conformidade com a natureza da obrigação inadimplida pela sociedade ou pelo sócio 
retirante, diversas serão as espécies de responsabilidade que poderão ser suportadas pelos sócios 
remanescentes, pelo adquirente das quotas ou pelo comprador do estabelecimento” (PATROCÍNIO, Daniel 
Moreira do; GOTLIB, Renzo Brandão. Cessão de quotas de sociedade limitada e alienação do 
estabelecimento empresarial: responsabilidade civil do cessionário de participação societária e do adquirente 
no contrato de trespasse. Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, n. 31, 
fev./mar. 2010).  
508 Reconhecendo a ineficácia de venda de direito de linha telefônica (quando esta ainda tinha significativo 
valor): Resp 46034, Rel. Min. Fontes de Alencar, j. 08.08.1994; Resp 128698, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 
15.12.2000; Resp 9647, Rel. Des. Salvio de Figueiredo Teixeira, j. 23.03.1993. Há também decisão do Min. 
Cesar Asfor Rocha, declarando ineficaz a venda um imóvel que considerou necessário à realização da 
atividade da falida (Resp 6288860, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 06.04.2004). Também com visão 
ampliativa da regra: Resp 117716, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 02.09.1999. 
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que há desvio de numerário e/ou a dilapidação do patrimônio da empresa com o fito de 

prejudicar credores”.509 

 

Por outro lado, sem prejuízo do quanto sustentado acima, para a caracterização da 

ineficácia do trespasse, deve ser avaliada também a manutenção da atividade empresarial 

após a venda, isto é, ainda que não tenha sido realizada a alienação integral dos bens (do 

complexo de bens que forma o estabelecimento), se houve transferência de parte 

substancial do estabelecimento, de modo a descaracterizá-lo substancialmente ou impedir a 

manutenção da atividade da empresa.510 

 

Não se pode olvidar que a regra – partindo-se da premissa de que o estabelecimento 

comercial consiste na ferramenta a ser utilizada pelo empresário para a realização da 

atividade empresarial, sendo seu atributo também o aviamento –, objetiva a proteção dos 

credores e impede que o devedor esvazie a garantia patrimonial e ainda fique impedido de 

seguir com a atividade antes realizada ou se veja sem nenhuma expectativa de lucros 

futuros.511  

 

 Essa avaliação, no entanto, terá de ser feita casuisticamente, considerando-se que, 

por exemplo, a alienação/cessão de um mesmo bem (uma máquina ou até mesmo um 

veículo) para determinada empresa poderá esvaziar sua atividade empresarial, ao passo que 

para outra em nada alterará a sua produção. Na lição de Pontes de Miranda, “é questão de 

fato a de se saber se a alienação foi de peças, ou de utensílios, ou de partes não essenciais, 

                                                 
509 STJ, Resp 1079781, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.09.2010. 
510 Nessa linha: FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 320; TOMAZETTE, 
Curso de direito empresarial, p. 474; MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da 
falência, p. 477, PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 397-398. “Falência. 
Ação revocatória. Bem integrante do estabelecimento. A lei quer impedir a desmontagem do estabelecimento 
do falido, em prejuízo dos credores, seja pela alienação do estabelecimento como um todo, seja pela 
transferência de parte substancial dele, descaracterizando-o como local de comercio ou de indústria, o que 
pode ocorrer com a transferência de bens integrantes do seu ativo fixo, como a máquina referida nos autos. 
Art. 52, VIII da lei de falências” (Resp 33762, Rel. Des. Ruy Rosado de Aguiar, 26.02.1997). 
511 Também Barreto Filho sustenta que somente se pode falar em trespasse de estabelecimento “quando o 
negócio se refere ao complexo unitário de bens instrumentais que servem à atividade empresarial, 
necessariamente caracterizado pela existência do aviamento objetivo. O princípio geral que inspira toda a 
disciplina jurídica do trespasse, como vem expressa em várias legislações, é sempre o de resguardar a 
integridade do aviamento, por ocasião da mudança de titularidade da casa comercial” (BARRETO FILHO, 
Teoria do estabelecimento comercial, p. 208). Na mesma linha, sobre a importância do aviamento na 
caracterização do estabelecimento comercial: TOLEDO, Lei de falências – alienação de estabelecimento da 
concordatária, p. 280-281; MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
477. 
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ou se, embora não do total, foi, em verdade, alienação do estabelecimento comercial ou 

industrial”.512 

 

Tepedino lembra também a operação societária atípica, comum nas reestruturações 

de empresas em crise, chamada no mercado de drop down (denominada por ele de 

trespasse para subsidiária)513. Nessa operação é criada uma subsidiária para a qual se 

verte, a título de integralização de capital, o próprio estabelecimento comercial (ou 

determinada unidade de negócios), que passa a contar com bens corpóreos e incorpóreos de 

seu acionista.  

 

Defende o autor, acertadamente a nosso ver, que esse negócio não poderá ser 

declarada ineficaz com fundamento no dispositivo aqui estudado, “primeiramente, porque 

dela não decorre prejuízo aos credores (a devedora continua senhora dos bens conferidos 

ao capital de sua subsidiária, por intermédio dessa longa manus) e nem se pode cogitar de 

trespasse de estabelecimento, na medida em que ele remanesce no mesmo grupo 

econômico, a desenvolver atividade em benefício da mesma pessoa”.514 

 

Para além do quanto exposto acima, é fundamental para essa hipótese legal a 

questão do prejuízo dos credores existentes à época, pois se nenhum credor, desde que 

devidamente notificado, manifestou-se contrariamente à venda ou se não houve nenhum 

                                                 
512 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 397-398; CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 564-566. Martin sustenta que “por exemplo, o direito de lavra, em uma empresa que explora 
engarrafamento de água mineral, pode não representar, formalmente, a alienação do estabelecimento, mas 
inviabiliza o exercício da atividade empresarial do falido. Desta maneira, pode-se dizer que, mesmo quando 
não haja trespasse do estabelecimento, mas ocorra a alienação de bens relevantes para o exercício da 
atividade empresarial, diminuindo significativamente o aviamento do estabelecimento, pode se aplicar o inc. 
VI, do art. 129 da Lei 11.101/2005, como suporte da decretação de ineficácia” (MARTIN, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados antes da falência, p. 477). Segue esse raciocínio o precedente do Superior 
Tribunal de Justiça que considerou trespasse do estabelecimento comercial a alienação dos direitos de 
exploração de posto de combustível (Resp 633179, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.10.2010). 
513 TEPEDINO, Ricardo. O trespasse para subsidiária (drop down). In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; 
ARAGÃO, Leandro dos Santos de (Coord.). Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de 
empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 58-85. 
514 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 470-471. Na mesma linha, 
Toledo, em parecer sobre operação semelhante, aponta não poder ser objeto de ineficácia negócio dessa 
natureza, mesmo quando realizado quando a empresa estava em concordata: “o negócio em tela, muito pelo 
contrário, é existente, plenamente válido, e inteiramente eficaz. A sanção de ineficácia relativa, prevista na lei 
de falências, é aplicável à alienação de estabelecimento da concordatária. Na espécie, isso não aconteceu, 
nem houve, em decorrência de constituição da subsidiária, prejuízo aos credores. Estes, pelo contrário, com a 
preservação da atividade empresarial, têm agora melhores perspectivas não somente de receberem seus 
créditos mas de continuarem a manter, no futuro, relacionamento comercial com a hoje devedora” 
(TOLEDO, Lei de falências – alienação de estabelecimento da concordatária, p. 286). 



 169

prejuízo, porque restaram bens suficientes para solver o passivo então existente, não há 

nenhuma razão para que o trespasse seja declarado ineficaz.  

 

Desse modo, somada à configuração do trespasse de estabelecimento comercial nos 

termos acima delimitados, será necessário que: “a) a venda ou transferência tenha contado 

com o consentimento expresso ou tácito (silêncio dos credores durante os 30 dias da 

notificação); ou b) todos os credores, existentes ao tempo do trespasse, tenham sido pagos, 

caso em que se tornam irrelevantes a falta de notificação e o não consentimento para o ato 

de disposição do empresário; ou, ainda, c) após o trespasse tenham restado ao devedor bens 

suficientes para solver o passivo então existente, caso em que, também, é desinfluente a 

ocorrência, ou não, de notificação e assentimento dos credores da época”.515 

 

É importante notar, por fim, que nem sempre será tarefa fácil a identificação do 

“trespasse de estabelecimento comercial”, que dependente das peculiaridades de cada 

sociedade empresarial, assim como pode ser complexa a demonstração, exigida pelo artigo 

129, inciso VI, de que não houve prejuízo aos credores então existentes (que consentiram 

ou não foram lesados no recebimento de seus créditos).516  

 

 Parece-nos mais adequado, salvo nas hipóteses em que for evidente a configuração 

da espécie legal, a propositura de ação revocatória, com fundamento no artigo 129 da LRE, 

a fim de que se possa demonstrar, claramente, no curso do processo, a subsunção dos fatos 

à hipótese legal (que aqui independente de prova dos elementos subjetivo e objetivo).517  

 

Sem prejuízo, caso não esteja caracterizada a trespasse do estabelecimento 

empresarial nos limites estabelecidos pelo artigo 129 da LRE aqui estudados, nada impede 

que o negócio causador de prejuízo aos credores seja objeto de ação revocatória com 

                                                 
515  THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
928-929. 
516 A exigência do prejuízo aos credores existente na época neste caso é expressamente prevista na lei e 
deverá ser feita nos termos ali expostos, ou seja, de que consentiram expressa ou tacitamente, ou foram 
pagos, ou, ainda, que havia ativo suficiente para solver o passivo. Tal situação não afasta a premissa antes 
estabelecida de que na ineficácia objetiva há presunção relativa de prejuízo aos credores (supra, item 3.2.3). 
517 Nessa linha Tepedino, embora apontando a necessidade de reconhecimento da má-fé: “Em suma, saber se 
a venda de certos bens caiu ou não na hipótese em exame é, como já acentuava Pontes de Miranda, uma 
questão de fato, a ser dirimida diante do caso concreto. Por isso há precedentes do STJ e do TJSP que exigem 
a existência da má-fé para revogar a alienação de ativos efetuada dentro do termo legal” (TEPEDINO, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 469). 
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fundamento no artigo 130 da LRE, demonstrando-se o conluio fraudulento entre devedor e 

aquele que com ele contratar. 

 

3.2.5.7 Registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título 

oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da 

falência 

 

 A sétima e última hipótese de ineficácia objetiva prevista no artigo 129 da LRE diz 

respeito aos “registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por 

título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação 

da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior”. Cuida-se da única hipótese de 

ineficácia objetiva de atos (registros) praticados pelo falido após a decretação da quebra, 

mesmo que o título seja anterior à sentença da falência.518 

 

 O legislador estabeleceu um critério objetivo, que não dá margem para maiores 

interpretações, atingindo (i) o registro da transferência de propriedade inter vivos e a 

constituição negocial de direitos reais imobiliários, praticados a título oneroso ou gratuito e 

(ii) a averbação relativa a imóveis sujeitos à arrecadação que, de qualquer forma, lhes 

imponha ônus, limitações e encargos, realizados depois da decretação da falência, salvo se 

houve prenotação anterior (artigos 1.245, 1.246 e 1.227 do Código Civil de 2002).519 

 

 O objeto dessa regra não é a transferência da propriedade após o decreto falimentar, 

realizada sem autorização judicial, que seria nula, de acordo com o artigo 103 e 99, VI da 

LRE.520 Ela trata do registro imobiliário ocorrido depois do decreto falimentar, relativo a 

ato anterior, com exceção daqueles em que houve prenotação, na forma do artigo 182 da 

Lei de Registros Públicos.521 

 

                                                 
518 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
926. 
519 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
927. Negrão aponta a diferença entre inscrições, transcrições e averbações, sustentando que o Código Civil 
de 2002, adotando a terminologia da Lei de Registros Públicos, “[...] mantém apenas dois gêneros de atos 
categoriais: o registro, como gênero, e as duas espécies: inscrição e averbação, adotando a primeira para 
designar o registro originário e a segunda, a anotação de suas alterações” (NEGRÃO, Manual de direito 
comercial e de empresas, p. 495).  
520 Ver, sobre as nulidades dos atos praticados pelo falido depois da quebra, supra, item 3.2.1. 
521 NOGUEIRA, Ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência, p. 505; SHIMURA, A defesa 
coletiva por meio da ação revocatória, p. 932. 
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 A intenção do legislador foi de proteção ao patrimônio do devedor na oportunidade 

da decretação da quebra. Nas palavras de Valverde, “acarretando a sentença declaratória no 

sequestro ou da falência a perda imediata para o falido do direito de administrar seus bens 

e dêles dispor, separa-se o patrimônio sujeito à execução falimentar, cujas transformações 

não mais dependem da volta exclusiva das partes interessadas, mas da lei que regula o 

novo estado jurídico”.522 

 

  Há, também, assim como nas demais hipóteses de ineficácia objetiva, resguardo ao 

tratamento igualitário dos credores. Declaram-se ineficazes medidas desesperadas do 

devedor, que concede garantias ou promove transferências de imóveis – em favorecimento 

de algum credor ou visando a retirar esse bem do alcance dos credores em concurso –, sem 

a promoção da publicidade desses atos para que sejam válidos em relação a terceiros, como 

exige a lei.523 

 

 É verdade, no entanto, que se cuida de regra bastante severa, que eventualmente pode 

prejudicar o adquirente de boa-fé que apenas não tenha sido diligente e deixou de submeter 

seu título a registro antes da decretação da quebra.524 Foi essa a opção do legislador e 

caberá ao adquirente de boa-fé, nessa situação, valer-se do pedido de restituição, a fim de 

receber de voltar aquilo que entregou ao falido, na forma do artigo 136 da LRE, ou, em se 

tratando de garantia real, habilitar-se na qualidade de credor quirografário, sem prejuízo do 

ajuizamento de ação por perdas e danos contra o falido (artigo 136, §2º, LRE).525 

 

 É importante ressaltar que a ineficácia atingirá apenas os registros e averbações 

realizados após a decretação da quebra. Executados esses atos antes da falência, mesmo 

                                                 
522 VALVERDE, Comentários à lei de falência, p. 378. Também Leonel pondera: “Quanta surpresa estaria 
reservada aos credores se fôssem consideradas válida as inscrições e transcrições posteriores à falência! Seria 
mesmo um campo aberto para a fraude. Com efeito, muitos interessados deixariam de levar ao registro 
imobiliário, nas vésperas da falência, os seus títulos de garantia, ou aquisitivos, só para proporcionar ao 
devedor operações de crédito que ele não conseguiria realizar se êsses atos tivessem a necessária 
publicidade” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 78). 
523 ABRÃO, Da ação revocatória, p. 88-89. 
524 Essa crítica é feita por Tepedino, para quem essa modalidade de ineficácia deveria exigir a prova do 
consilium fraudis (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 469. Na mesma 
linha: NOGUEIRA, Ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência, p. 505. Também Mandel 
aponta que “mesmo está ineficácia ‘automática’ e absoluta, que independente de prova da fraude, deve ser 
aplicada com cautela pelo juiz, nos casos dos legítimos adquirentes de imóveis, que poderão se ver sem ter 
onde morar, mesmo que não tenham agido de má-fé ao adquirir um bem de uma empresa que veio a falir. 
Recomenda-se, portanto, a propositura da ação revocatória, e não a revogação de ofício, na maioria desses 
casos” (MANDEL, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 233). 
525 Ver, infra, item 3.2.9.3. 
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que durante o termo legal da falência, eles não serão declarados ineficazes com 

fundamento nesse dispositivo, podendo eventualmente estarem sujeitos à ação revocatória 

do artigo 130 da LRE, mediante a prova do conluio fraudulento.526 

 

 Nessa linha, o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, de que “a 

alienação de bem pertencente à falida, realizada dentro do termo legal, mas antes da 

decretação da quebra, não se subsume ao art. 52, inciso VII, da antiga Lei de Falências, 

mas, eventualmente, ao art. 53, dependendo a ineficácia do negócio, em relação à massa, 

de prova da ocorrência de fraude a credores”.527  

 

 No Decreto-Lei 7.661/45, artigo 52, havia disposição semelhante, prevendo a 

ineficácia das “inscrições de direitos reais, as transcrições de transferência de propriedade 

entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis, realizadas 

após a decretação do sequestro ou a declaração da falência, a menos que tenha havido 

prenotação anterior; a falta de inscrição do ônus real dá ao credor o direito de concorrer à 

massa como quirografário, e a falta da transcrição dá ao adquirente ação para haver o preço 

até onde bastar o que se apurar na venda do imóvel”. 

 

 Havia grande divergência doutrinária528 e jurisprudencial529, a partir do advento da 

Lei de Registros Públicos, sobre o conflito existente entre a regra acima transcrita, que 

                                                 
526 Tomazette aponta também não serem objeto de ineficácia com fundamento nessa regra o registro posterior 
ao decreto de falência que consista em uma expropriação judicial (TOMAZETTE, Curso de direito 
empresarial, p. 475). 
527 Resp 806044, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.04.2010. No mesmo sentido: STJ, Resp 623434, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.11.2010; STJ, Resp 510404, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito, j. 
29.03.2004; Resp 241319, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 06.06.2002; STJ, Resp 25724, Rel. Min. Dias 
Trindade, j. 26.10.1993; STJ, Resp 246689, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 19.02.2001; STJ, Resp 90156, 
Rel. Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, j. 02.10.2000; TJSP Apelação 9155302-93.2005.8.26.0000, Rel. 
Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 29.08.2006; TJMG, Apelação 1.0000.00.168292-1/000, Rel. Des. 
Aluízio Quintão, j. 06.10.2000. 
528 Sobre o assunto, ver o completo estudo de Cahali, Fraude contra credores, p. 568-579. Ver, ainda, 
BYKOFF, George. O art. 215 da lei de registros públicos se aplica à ação revocatória? (art. 52, VII da Lei 
7.661/45 – Lei de falências). Revista de Processo, ano X, n. 38, p. 207-211, abr./jun. 1985; CARNEIRO, 
Athos Gusmão. Falência. Fixação teratogência de seu termo legal. Ação revocatória. Art. 52, VII e VIII da lei 
falencial, art. 215 da LRP. Revista Forense, v. 362, ano 98, p. 3-14, jul./ago. 2002; ALMEIDA, Amador Paes 
de. Ação revocatória falencial e a lei de registros públicos. Revista da Esmape – Escola Superior da 
Magistratura de Pernambuco, v. 6, n. 13, p. 21-39, jan./jun. 2001; CENEVIVA, Walter. Lei dos registros 
públicos comentada. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2008; REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 200-
201.  
529 Prevalecia no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o art. 215 da Lei de Registros Públicos 
não serve de amparo para expungir os efeitos ditados pela Lei de Falências. Segundo o disposto no art. 52, 
inc. VII, do DL n.º 7.661, de 21/06/1945, é ineficaz a transcrição de transferência da propriedade quando 
efetivada após a decretação do sequestro ou da quebra; mas não se operada durante o denominado período 
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sancionava o ato com ineficácia perante a massa falida, se realizado depois de decretada a 

falência, e a disposição do artigo 215 da Lei de Registros Públicos, que atribuía nulidade 

aos atos realizados depois do decreto de falência ou durante o termo legal (“são nulos os 

registros efetuados após sentença de abertura de falência, ou do termo legal nele fixado, 

salvo se a apresentação tiver sido feita anteriormente”).  

 

 Parece-nos que atualmente tal discussão está superada, em razão da repetição da 

regra prevista no Decreto revogado pelo artigo 129, inciso III da LRE, optando o 

legislador, claramente, pela sanção de ineficácia e não nulidade aos registros imobiliários 

tardios, se realizados depois do decreto falimentar (e não durante o termo legal de 

falência). 

 

 Como ensina a mais autorizada doutrina “ainda que se pudesse discutir sobre a 

prevalência, ou não, do regime da Lei de Falências sobre a Lei de Registros Públicos, a 

reprodução da regra especial do Decreto-Lei n. 7.661/45 pela Lei 11.101/05 acaba com a 

controvérsia, já que a aponta a ineficácia para estes atos, cabendo lembrar, ainda, que, além 

de lei posterior, a Lei de Falências (atual) é também ‘especial’ em relação à Lei de 

Registros Públicos”.530 

 

3.2.6 A ineficácia objetiva do artigo 45 da Lei de Sociedades Anônimas 

 

 Aponta-se na doutrina mais uma hipótese de ineficácia objetiva falimentar, além 

daquelas previstas no artigo 129 da Lei 11.101/05, que é a ineficácia do reembolso do 

acionista dissidente, prevista no artigo 45 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). 
                                                                                                                                                    
suspeito da falência. Precedentes do STJ” (Resp 246689, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 19.02.2001). Na 
mesma linha: STJ, Resp 241319, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 06.06.2002; STJ, Resp 90156, Rel. 
Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, j. 17.08.2000; TJSP, Apelação 9166972-36.2002.8.26.0000, Rel. Des. 
Ruiter Oliva, j. 13.05.2003; TJRS, Apelação 70023618416, Rel. Des. Leo Lima, j. 13.08.2008. 
530 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
927. No mesmo sentido, sobre a atual irrelevância da discussão e predominância da regra do artigo 129 da 
LRE: TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 469; CALÇAS, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 94; MILANI, Lei de recuperação 
judicial, recuperação extrajudicial e falência comentada, p. 509; FRANCO; SZTAJN, Falência e 
recuperação da empresa em crise, p. 171. Para Cahali, com o advento da Lei 11.101/05, “a ineficácia dos 
registros imobiliários somente se reputem ineficazes, a teor do art. 129, VII, se realizados após a decretação 
da falência: assim vinha sendo decidido pela jurisprudência, e assim era tradição do nosso direito; se o novel 
legislador tivesse pretendido incluir os registros imobiliários ‘efetuados no termo legal fixado na falência’, 
por certo o teria dito expressamente, cumprindo notar que a matéria concernente à ineficácia dos atos do 
falido pertine mais propriamente ao estatuto falimentar do que ao diploma registrário; ademais, tendo as duas 
disposições natureza sancionatória, recomendam os princípios que se faça valer a menos restritiva ou menos 
abrangente” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 579). 
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 Prevê o artigo 45 o reembolso do acionista, que é a “operação pela qual, nos casos 

previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da 

assembleia-geral o valor de suas ações”. O §1º dispõe ainda que “o estatuto pode 

estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, entretanto, somente 

poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado 

pela assembleia-geral, observado o disposto no §2º, se estipulado com base no valor 

econômico da companhia, a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º)”.531 O valor do 

reembolso do acionista será “pago à conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e nesse 

caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria” (§5º, artigo 45). 

 

 Caso seja declarada a falência da sociedade, esses acionistas dissidentes, “credores 

pelo reembolso de suas ações, serão classificados como quirografários em quadro 

separado, e os rateios que lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos 

constituídos anteriormente à data da publicação da ata da assembleia. As quantias assim 

atribuídas aos créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que 

subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os 

primeiros” (§7º, artigo 45). 

 

 O artigo 116 da Lei de Falências, por sua vez, suspende, a partir da decretação da 

falência, “o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas quotas ou 

ações, por parte dos sócios da sociedade falida”, observando o princípio de que os credores 

do falido devem receber antes dos acionistas.532 

 

 Contudo, poderá ocorrer que, quando da decretação da falência, como prevê §8º do 

artigo 45 da Lei das Sociedades, “já se houver efetuado, à conta do capital social, o 

                                                 
531 Sobre o assunto, ver: CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002, v. 1, p. 411-447 e VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito de retirada: 
tratamento legal na falência e na recuperação. Hipóteses de suspensão, possibilidade, ou não, de eliminação 
do direito de retirada. In: ARAGÃO, Leandro dos Santos de; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coord.). 
Direito societário e a nova lei de falências e recuperação de empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 
85-107. 
532 MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 478. Frontini considera 
essa regra ociosa, por afirmar uma obviedade (FRONTINI, Paulo Salvador. Comentários à lei de recuperação 
de empresas e falência. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Morais 
(Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. Lei 11.101/2005 – artigo por artigo. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 442). 
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reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos, e a massa não bastar para 

o pagamento dos créditos mais antigos [...]”.  

 

 E dispõe ainda o mesmo dispositivo que, nessa situação, “caberá ação revocatória 

para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a concorrência do 

que remanescer dessa parte do passivo. A restituição será havida, na mesma proporção, de 

todos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas”. 

 

 Assim, como ensinam Franco e Sztajn, “a lei dispôs quanto ao pagamento do 

acionista retirante em caso de falência da sociedade, distinguindo duas situações. Na 

primeira a falência sobrevém antes do pagamento do reembolso (§4º, art. 45), caso em que 

os acionistas serão classificados como credores quirografários; a outra (§5º, art. 45) prevê, 

quando o pagamento for feito à conta do capital social, hipótese em que deverá ser 

reduzido. Se o capital social for recomposto mediante novos aportes, dos sócios 

remanescentes ou de terceiros admitidos, não se vê prejuízo para os credores; caso 

contrário, impõe-se a devolução dos valores pagos ao(s) sócios(s) retirante(s), recorrendo-

se à ação revocatória, de forma que se devolva à massa, que se tornara insuficiente para 

pagar os credores mais antigos, os valores em face dos quais poderiam exercer 

pretensão”.533   

 

 A possibilidade de declaração de ineficácia do ato (tratada pela lei como “ação 

revocatória), de acordo com esse dispositivo legal, ocorrerá quando: (i) o reembolso do ex-

acionista tiver sido realizado à conta do capital social; (ii) o ex-acionista não tenha sido 

substituído; e (iii) a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais antigos. Como 

consequência, será efetuada a restituição à massa falida, pelo acionista, do valor que 

recebera a título de reembolso, para a satisfação dos credores. 

 

 Parece-nos correto o entendimento de que, apesar do artigo 45 aludir à “ação 

revocatória”, trata-se de hipótese de ineficácia objetiva e não subjetiva534, porquanto a Lei 

                                                 
533 FRANCO; SZTAJN Falência e recuperação da empresa em crise, p. 136-137. 
534 Nesse sentido: BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 288; TEPEDINO, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 472; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 930; TOMAZETTE, Curso de direito 
empresarial, p. 475; CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 94; 
COELHO, Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, p. 351. Campinho aponta 
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das S.A. estabeleceu os critérios objetivos para a declaração de ineficácia e consequente 

restituição dos credores pelo acionista: (i) o reembolso do ex-acionista à conta do capital 

social; (ii) não substituição do acionista; e (iii) impossibilidade pagamento dos créditos 

mais antigos. Não há absolutamente nenhuma menção ao elemento subjetivo (avaliação de 

má-fé ou boa-fé dos acionistas dissidentes), igualando-se essa hipótese àquelas previstas no 

artigo 129 da LRE, para as quais se dispensa qualquer valoração sobre o conluio 

fraudulento. 

 

 Aplicam-se à ineficácia do reembolso do acionista dissidente, pois, todas as regras 

aqui estudadas em relação à ineficácia objetiva535, ressalvando que, de acordo com a 

sistemática da ineficácia falimentar, todos os credores, e não apenas os anteriores à 

publicação da ata da assembleia, acabarão sendo beneficiados com a restituição.536 

 

3.2.7 Via processual adequada para declaração de ineficácia objetiva – o concurso de 

meios previsto no parágrafo único do artigo 129 

 

 Sob a vigência do Decreto 7.661/45, conquanto a sistemática de ineficácia/revogação 

fosse muito similar à da atual legislação, prevaleceu o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, de exigência da propositura da 

ação revocatória também para a declaração de ineficácia com fundamento no artigo 52. A 

distinção entre essas duas demandas residiria: (i) na desobrigação, nas hipóteses do artigo 

52, da produção probatória relativa à “intenção de prejudicar os credores”, prevalecendo a 

presunção legal de fraude; e (ii) nos efeitos da sentença, que produziria a ineficácia do ato 

objeto da demanda em relação à massa falida e não a sua revogação.537 

 

                                                                                                                                                    
apenas que “a ação revocatória é o instrumento para se alcançar a correspondente restituição (Lei n. 6404/76, 
§8º, do artigo 45)” (CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 380). 
535 Com adaptações, quando necessário. 
536 Em sentido contrário, Carvalhosa ensina que a revocatória será no interesse dos credores anteriores e 
“entende-se por credores anteriores, no caso, aqueles cujos créditos foram constituídos antes da publicação da 
ata da assembleia que reduziu o capital social (art. 173). Ambos os preceitos obedecem ao princípio de que os 
acionistas não podem ser reembolsados do valor de suas ações antes do pagamento integral dos credores da 
sociedade” (CARVALHOSA, Comentários à lei de sociedades anônimas, p. 446-447). Também Calças 
aponta que “deverá o acionista restituir à massa falida os valores que lhe foram pagos a título de reembolso, 
devendo o numerário restituído ser utilizado para o pagamento daqueles que já eram credores da sociedade na 
época em que houve o exercício do direito de recesso” (CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos 
praticados antes da falência, p. 94). 
537 Ver, supra, item 3.1.2. 
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 Nem mesmo a previsão do artigo 57 do Decreto-Lei – que permitia a ineficácia do 

ato fosse “oposta como defesa em ação ou execução, perdendo a massa o direito de propor 

a ação de que trata o artigo anterior” – servia para ampliar as vias processuais para seu 

reconhecimento, dada a pouca amplitude que doutrina e jurisprudência lhe conferiam.538 

 

 Na atual legislação, diversamente, o parágrafo único do artigo 129 dispõe 

expressamente que “a ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em 

defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo”. Ou 

seja, foi expressamente dispensado o ajuizamento de ação própria para o reconhecimento 

da ineficácia objetiva, que poderá ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz e 

incidentalmente no curso do processo falimentar539, aproximando-a da inefficacia ex lege 

do sistema falimentar italiano, prevista nos artigos 64 e 65 do Decreto 267/42, para os atos 

gratuitos e pagamento de créditos não vencidos realizados no período suspeito. 

 

 Na Itália, contudo, se chega ao ponto de entender-se que essa ineficácia se opera 

automaticamente à declaração da falência, dispensando-se pronúncia judicial para esse fim, 

podendo o administrador judicial (curatore) arrecadar o bem como se o negócio não 

tivesse sido realizado, assim como opô-la em via de exceção, no procedimento de 

verificação de crédito “amissione al passivo” (artigo 95, 1º comma).540 É possível, no 

entanto, caso seja necessário (v.g. bem esteja em poder de terceiro, falta de restituição 

                                                 
538 Comentando esse artigo, Ferreira apontava que se sustentava, “por autores de maior respeito, que a fraude 
a credores pode ser alegada, além de pôr ação própria, em impugnação (arts. 84, 87, e 91), tratando-se de ato 
jurídico de que ressaltou o crédito declarado segundo o art. 82; em contestação em pedido de restituição (art. 
77, §§2º e 3º); em embargos de terceiro (art. 79, §1º, e Código de Processo Civil, art. 710) e nos embargos do 
executado. Não apresenta essa latitude o texto legal, adstrito à ação e à execução” (FERREIRA, Tratado de 
direito comercial, p. 639). Claro faz também uma crítica a esse dispositivo, por prever a impossibilidade de 
ajuizamento de ação, o que configuraria inconstitucionalidade (CLARO, Revocatória falimentar, p. 208-
209).  
539  Nesse sentido Theodoro Júnior e Faria que “na Lei nº. 11.101, a orientação é outra: não há necessidade da 
ação revocatória nos casos de ineficácia previstos no art. 129. O juiz está autorizado a decretá-la de ofício, 
desde que a sua ocorrência venha a ficar evidenciada nos autos da falência. Naturalmente, esse poder ex lege 
ao juiz não anula a possibilidade de o reconhecimento da fraude tornar-se objeto de ação revocatória. Não se 
acham os interessados impedidos de provocar, por simples petição, o exame incidental, pelo juiz, da fraude 
objetiva” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da 
falência, p. 909). 
540 GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, p. 158; SATTA, Diritto fallimentare, p. 217-218. Reconhece-se, 
no entanto, “che um giudizio potrà, in fatto, essere indispensabili per far accertare, per esempio, la natura 
dell’ato o il momento del suo compimento” (NIGRO, VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, p. 
158). Também Pajardi e Bocchiola apontam que se o bem ainda estiver em poder do devedor, ele será 
simplesmente arrecado, mas se não estiver, será declarada preliminarmente a ineficácia reivindicando-se o 
bem do terceiro (PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 237-238). Sobre o assunto, ver, 
também: BELLOMI, Cristina. Ammissibilità delle revocatorie fallimentari c.d. «incidentali». Il Fallimento e 
le altre procedure concorsuali, I, n. 5/2003, p. 503-507. 
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espontânea ou necessidade de formação de título judicial), o ajuizamento de ação pelo 

curatore visando ao pronunciamento judicial de ineficácia.541 

 

 De todo modo, apesar de aqui entender-se pela necessidade de pronúncia judicial de 

ineficácia objetiva, esse aspecto é apontado por muitos comercialistas como a principal 

alteração promovida pela Lei 11.101/05 no tocante à ineficácia dos atos praticados pelo 

falido antes de decretação da quebra542, embora vá de encontro ao entendimento 

jurisprudencial e doutrinário que prevaleceu durante a vigência do Decreto.543 

 

 A partir da entrada em vigor da atual legislação, assim, a declaração de ineficácia 

objetiva poderá ser obtida por meio: (i) de declaração judicial, provocada pela parte ou de 

ofício, em decisão interlocutória nos autos do processo de falência; (ii) ação declaratória 

incidental; (iii) reconvenção em eventual ação que a massa falida seja demandada; (iv) 

arguição como matéria de defesa; e (v) ação revocatória (artigos 131 e seguintes da 

LRE).544 

 

 Todavia, se de um lado essa ampliação das vias processuais é positiva e tem como 

objetivo a facilitação da declaração de ineficácia nas hipóteses mais graves previstas pelo 

artigo 129, de outro lado há inconvenientes e consequências processuais, especialmente no 

que se refere à situação do terceiro envolvido no negócio declarado ineficaz, como se passa 

a expor. 

 

3.2.7.1 Declaração judicial de ineficácia nos autos do processo falimentar 

 

 A possibilidade de declaração de ineficácia objetiva nos autos do processo 

falimentar, inclusive ex officio pelo magistrado, mediante simples requerimento – do 

administrador judicial, do Ministério Público, de qualquer credor, ou mesmo eventual 

                                                 
541 PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 241; QUATRARO; GIOGETTI, 
FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 536.  
542 Nesse sentido: THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes 
da falência, p. 909; CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 94; 
COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 342. 
543 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação empresas e falência, p. 287; TEPEDINO, Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 472.  
544 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
911. 
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terceiro interessado545 – é considerada a maior inovação da Lei 11.101/05546, mas também 

é alvo de críticas por parte da doutrina. 

 

 Aponta-se, corretamente a nosso ver, que a declaração incidente, nos autos do 

processo falimentar, por meio de simples requerimento ou de ofício pelo magistrado, sem a 

intimação dos envolvidos, violaria os princípios do devido processo legal e do 

contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantidos (artigo 5º, incisos LIV e 

LV da CF/80).547 

  

  Não se desconhece que a inovação legal – alinhada com os princípios da celeridade e 

economia do processo falimentar (expressamente acolhido pelo paragrafo único do artigo 

75 da LRE) – visa atender os interesses da massa falida e facilita a declaração de ineficácia 

objetiva, a qual, em princípio, não demanda ampla produção probatória, bastando a 

demonstração da subsunção dos fatos à norma legal (hipóteses previstas nos incisos do 

artigo 129 da LRE). 

 

                                                 
545 “A ineficácia objetiva pode ser declarada, em primeiro lugar, de ofício pelo juiz nos autos principais da 
falência. Constatando que neles já se encontra prova da prática do ato listado no artigo 129, o juiz pode, por 
mero despacho, declarar a ineficácia. Evidentemente, nada obsta que o administrador judicial, o Ministério 
Público ou qualquer credor interessado peticione indicando o cabimento da declaração de ineficácia e a 
requeira” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 351). 
546 Elogiam a inovação: LISBOA, Comentários à nova lei de recuperação de empresas e de falências, p. 520; 
ALMEIDA, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 136; CLARO, Ação revocatória falimentar, 
p. 121-123; PACHECO, Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência, p. 387. 
547 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 472. Na mesma linha, Martin: 
“O legislador, que foi cuidadoso ao exigir ação própria para a desconstituição da personalidade jurídica (art. 
82, da Lei 11.101/05), não tomou o mesmo cuidado quando permitiu que a declaração de ineficácia pudesse 
ocorrer de ofício ou motivada por simples requerimento, nos próprios autos da falência. A declaração de 
ineficácia, consoante disposição dos atos previstos no art. 129 da Lei 11.101/05, deveria ser procedida do 
devido processo legal, com a intimação do terceiro que contratou com o falido, para que expusesse razões de 
defesa, acompanhando, assim, o mandamento constitucional, inserido no art. 5º, LIV da CF. Evidentemente, 
a desobediência ao devido processo legal poderá criar situações contenciosas que ensejarão recursos 
retardatários do feito falimentar” (MARTIN, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da 
falência, p. 472). Também defendendo o respeito ao contraditório: CALÇAS, Da ineficácia e da revogação 
dos atos praticados antes da falência, p. 95; SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 
934; CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 381-382; TROVO, Ineficácia dos atos praticados 
antes da falência, p. 238. Milani igualmente aponta que “o legislador, ao possibilitar a declaração de 
ineficácia de ofício pelo juiz, quis prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, previstos no 
parágrafo único do artigo 75, todavia, acabou malferindo o princípio constitucional do devido processo legal, 
e, com isso, provavelmente, não atingirá o desideratum, já que as partes envolvidas lançarão mão de medidas 
judiciais, procrastinando o processo de falência” (MILANI, Lei de recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial e falência comentada, p. 511). 
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 Contudo, para além da violação ao princípio constitucional do devido processo 

legal548, em termos pragmáticos, essa “facilitação” pode ser complicada, pois nem sempre 

a identificação desse processo de subsunção será simples, diante da complexidade das 

relações negociais empresariais. Como adverte Tepedino, “só quem não tem vivência 

forense pensará que, nos casos arrolados pelo artigo ora comentado, a ineficácia se 

perceberá, sem margem de erro, a olho nu, não havendo lugar para perplexidades e 

nuanças que o contraditório serviria para aclarar”.549 

 

 Há, ainda, a problemática situação dos terceiros que, conquanto não citados ou 

intimados, sofrerão diretamente os efeitos da declaração de ineficácia do negócio jurídico 

do qual participaram. 

 

 Esses terceiros, embora não sejam atingidos pelos limites subjetivos da coisa 

julgada550, em razão da aplicação da regra do artigo 472 do Código de Processo Civil – “a 

sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros” –, serão diretamente atingidos pelos efeitos dessa decisão (eficácia 

natural da decisão). 

  

 É que, na lição da mais autorizada doutrina, “como regra, a coisa julgada opera 

apenas perante as partes [...] corolário das garantias constitucionais da inafastabilidade da 

tutela jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla, defesa (CF, art. 

5º, XXXV. LIV e LV [...]”. Contudo, “os efeitos da sentença não se limitam às partes, mas 

o terceiro, na medida em que tais efeitos repercutam na sua esfera jurídica de modo a 

conferir-lhe interesse e legitimidade para agir, não fica impedido de buscar outro 
                                                 
548 Como ensina Nery Júnior, “bastaria a Constituição Federal de 1988 ter enunciado o princípio do devido 
processo legal, e o caput e os incisos do art. 5º, em sua grande maioria, seriam absolutamente despiciendos. 
De todo modo, a exemplificação das garantias fundamentais derivadas do devido processo legal, como 
preceitos desdobrados nos incisos da CF 5º, é uma forma de enfatizar a importância dessas garantias, 
norteando a administração pública, o Legislativo e o Judiciário para que possam aplicar a cláusula sem 
maiores indagações” (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo 
civil, penal e administrativo. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 85). 
549 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 472.  
550 Sem desconhecer a manifesta discussão teórico-doutrinária que o assunto comporta, parte-se de premissa 
de que tal decisão, mesmo se interlocutória, proferida fora do bojo de uma ação própria e em cognição 
vertical limitada, tem o condão de formar coisa julgada formal e material, em razão do seu conteúdo. Como 
decisão de mérito, ainda que revestida de decisão interlocutória, a declaração de ineficácia tem o condão de 
formar coisa julgada material; diversa é a situação quando ela é decidida como questão prejudicial de mérito, 
que não forma a coisa julgada material (ver, infra, itens 3.2.7.2 e 3.2.7.3). Nessa linha a lição de Leonel, 
defendendo a possibilidade de formação de coisa julgada em situações análogas, de tutela jurisdicional 
diferenciada com cognição limitada, apesar de não tratar especificamente da declaração de ineficácia por 
fraude à execução ou ineficácia falimentar (LEONEL, Tutela jurisdicional diferenciada, p. 169-171).  
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pronunciamento jurisdicional, em sentido diverso daquele emitido no processo de que não 

participou, sem que se lhe possa opor a coisa julgada”.551  

 

 Na verdade, os terceiros sofrerão os efeitos decorrentes da eficácia dessa decisão 

judicial de imediato, independentemente da formação da coisa julgada, já que eficácia e 

imutabilidade são conceitos distintos552, mas em ambas as situações poderá o terceiro 

valer-se de ferramentas para afastar tais efeitos. 

 

 Diante disso, é recomendável ao magistrado, antes da declaração de ineficácia – de 

ofício ou mediante requerimento –, que determine a intimação dos terceiros (contratantes e 

eventuais subadquirentes) que serão atingidos pela declaração, para que se manifestem e 

eventualmente apresentem razões para afastar a aplicação do artigo 129 da LRE.553 

 

 Não se defende a instauração de um procedimento complexo e muito menos uma 

“ação própria”; seria apenas uma forma de que o terceiro tenha possibilidade de afastar 

essa ineficácia e, quando menos, tenha ciência de que o negócio por ele praticado corre o 

risco de ser declarado ineficaz. Ele não apresentará uma “contestação” e sim uma 

manifestação, que estaria limitada a indicação de informações que possam afastar a 

incidência dos incisos do artigo 129 da LRE.  

 

                                                 
551 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 96-97. A 
lição do autor baseia-se na distinção feita por Liebman entre a eficácia da sentença e a autoridade da coisa 
julgada (LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Tradução: Alfredo Buzaid e 
Benvindo Aires. Notas: Ada Pellegrini. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 1-70 e LIEBMAN, Enrico 
Tullio. Manuale de diritto processuale civile. 4.ed. Milano: Giuffrè Editore, 1984. v. II, p. 441-443). Sobre o 
assunto, ver ainda: TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 172-174; 
TUCCI, José Rogério Cruz e. Garantias constitucionais do processo em relação aos terceiros. Revista 
Magister de Direito Civil e Processual Civil, n. 25, jul./ago. 2008; e TESHEINER, José Maria. Eficácia da 
sentença e a coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 83-90. 
552 TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 170. 
553 Shimura aponta ser “imperioso que o juiz atenda ao princípio do contraditório e ampla defesa aplicável 
antes ou depois do pronunciamento judicial que reconheça a ineficácia. Em outras palavras, o juiz pode 
intimar a parte sobre determinado negócio ou, se for o caso, decretar, desde logo, a ineficácia, oportunizando 
à parte o direito de contraditar a decisão, por meio, por exemplo, de embargos de terceiros, agravo, etc.” 
(SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 934). Campinho, na mesma linha, sustenta 
que “nas circunstâncias de decretação de ofício de ineficácia de ato pelo juiz, impõe seja a decisão precedida 
de procedimentos que garantam a ampla defesa e o contraditório. O fato, de certo, causará embaraços no 
andamento normal do processo falimentar. Mas isto não é capaz de restringir o exercício desses direitos 
fundamentais da parte” (CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 382). 
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 Consoante estudamos, na fraude à execução – muito similar à ineficácia objetiva 

falimentar nesse aspecto – essa questão também gera polêmica.554 Há entendimento 

doutrinário defensor da necessidade de respeito ao princípio constitucional do devido 

processo legal, com a intimação prévia do terceiro adquirente sobre a decisão declaratória 

de ineficácia, nos autos do processo executivo, embora tal posicionamento não prevaleça 

na jurisprudência.555 

 

 De todo modo, na fraude à execução, ainda que não seja procedida à prévia intimação 

do terceiro adquirente, na condição de titular de direito real sobre o bem, ele será intimado 

da respectiva adjudicação ou alienação, por expressa previsão do artigo 698 do CPC, com a 

redação dada pela Lei 11.382/06: “Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do 

executado sem que da execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo 

menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com 

penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução”.556  

 

 Nessa linha ensina Theodoro Júnior, ao tratar da fraude à execução e observância do 

devido processo legal: “Para cumprir-se a garantia do devido processo legal – que não 

permite seja o titular privado de seus direitos sem participar de prévio contraditório e 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LIV e LV) –, não são apenas as pessoas aludidas no 

                                                 
554 Ver, supra, item 2.2. Cheim Jorge, Rodrigues e Klippel, tratando da hipótese de nulidade de transmissão 
se imóvel, em que houvera uma segunda transmissão, após apontamentos sobre a diferença entre a eficácia 
natural da sentença e os limites subjetivos da coisa julgada, e entendem que “[...] uma vez declarado nulo 
um dos atos de transmissão do bem, descritos na cadeia dominial no competente RGI, nenhum efeito 
produzem as transmissão subsequentes, visto que o ato nulo não produz efeitos. [...] a circunstância da boa-fé 
do adquirente traz como efeito o direito de regresso e não o de manter-se na propriedade do bem”. Os 
autores, no entanto, diferenciam essa situação da declaração da fraude à execução, em que se está no campo 
da ineficácia e o terceiro poderá afastar a ineficácia utilizando o argumento da boa-fé, especialmente na linha 
do entendimento do STJ (CHEIM JORGE, Flávio; RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Os 
limites subjetivos da eficácia natural da sentença que julga nulo ato de transmissão da propriedade de bem 
móvel. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: 
estudos em homenagem ao Professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
255-259). 
555 STJ, RMS 24293, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 05.11.2007; TJSP, 0013171-
38.2011.8.26.0002, Rel. Des. Pereira Calças, j. 13.09.2011. A favor do contraditório: “Alegada a ocorrência 
de fraude à execução no curso de feito executivo mostra-se necessária a prévia intimação dos compradores do 
bem alienado, a fim de possibilitar-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, 
LIV e LV da Constituição Federal (TJMG, Agravo 1.0344.04.021051-2/0011, Rel. Des. Duarte de Paula, j. 
10.12.2008). Há precedentes no STJ, no entanto, estendendo o prazo para a propositura dos embargos de 
terceiro – para se iniciar da turbação da posse – se não tinha conhecimento do processo executivo: Resp 
540269, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 09.09.2003; Resp 237581, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 19.05.05; 
Agravo regimental 1206181, Rel. Min. Castro Meira, j. 01.12.2010; TJSP, Agravo 1194476004, j. 
04.09.2008. 
556 Sem prejuízo de ter tomado conhecimento da penhora na oportunidade da avaliação do bem (artigo 680 e 
seguintes do CPC). 
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artigo 698 do CPC que haverão de ser intimadas antes da arrematação. Todo aquele que 

mantiver algum direito real sobre o bem penhorado terá de ser previamente cientificado 

pelo juiz acerca do praceamento designado. Assim, nos casos de alienação em fraude de 

execução, em que a propriedade se transfere para o terceiro adquirente, mas o bem 

permanece sujeito a responder pelo débito do executado (CPC, art. 592, V), o atual 

proprietário não poderá deixar de ser intimado da arrematação, sob pena de nulidade do ato 

executivo”.557 

 

 Pode-se pensar, assim, na aplicação dessa regra ao processo falimentar – por analogia 

e aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (artigo 189, LRE) –, para que o 

terceiro (contratante ou terceiro subadquirente) atingido pela declaração de ineficácia seja 

intimado, antes de eventual alienação do bem pelo administrador judicial, a fim de que 

possa ajuizar embargos de terceiro ou outra medida que entender cabível. 

 

 No Tribunal de Justiça de São Paulo, na Câmara Especial de Falências e Recuperação 

Judicial, no entanto, tem prevalecido o entendimento pela desnecessidade da intimação do 

terceiro para a declaração da ineficácia, como decorrência da nova regra trazida pela Lei 

11.101/05. Consignou o Des. Romeu Ricupero que “se a lei faculta ao juiz pronunciar de 

ofício a ineficácia, isto significa que poderá fazê-lo tão logo tome ciência do fato ou o 

encontre devidamente provado e ajustado à hipótese legal, sem qualquer necessidade de 

ação própria e sem qualquer necessidade de intimação prévia do interessado”.558 

                                                 
557 THEODORO JÚNIOR, A fraude de execução e o regime de sua declaração em juízo, p. 19. E conclui o 
mestre: “Nem tampouco se há de insistir na superada praxe da sumária declaração de fraude de execução, 
submetendo bens de terceiro adquirente à exposição executiva sem qualquer ciência do respectivo 
proprietário e sem oportunidade para que se estabeleça o adequado contraditório. As garantias constitucionais 
inerentes ao devido processo legal estão em plano muito superior do que as simples regras instrumentais que 
autorizam a excussão dos bens alienados em prejuízo do processo executivo e não podem, de forma alguma, 
deixar de serem observados, preferencialmente, pelos órgãos jurisdicionais” (Ibid., p. 21). Há precedente do 
STJ entendendo que “a necessidade de intimação pessoal do proprietário de imóvel submetido a penhora e, 
posteriormente, objeto de adjudicação não pode ser substituída por meios que denotam meras presunções de 
conhecimento” (Resp 678375, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 06.02.2007). Na mesma linha: TJSP, Apelação 
951.040-1, Rel. Des. Sampaio Pontes, j. 07.03.2006. 
558 Voto vencedor, no agravo 9072991-40.2008.8.26.0000, j. 17.12.2008, relator sorteado Lino Machado. 
Nesse sentido também: Agravo 556.674-4/0, Rel. Des. Pereira Calças, j. 09.06.2009 (com a ressalva do 
entendimento pessoal do relator, Pereira Calças, sobre a necessidade de respeito ao contraditório). Mencione-
se, no entanto, voto vencedor do Des. Romeu Ricupero, no qual sustentou que “não obstante a Lei n. 
11.101/05 mencione, no parágrafo único do art. 129, que ‘a ineficácia pode ser declarada de ofício pelo juiz, 
alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo’, a 
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido da obrigatoriedade da 
ajuizamento da ação revocatória”. O Desembargador colaciona ainda diversos precedentes, nos quais são 
aplicados o Decreto revogado (Mandado de Segurança 994.09.337682-8, j. 14.07.2010). Consoante já 
exposto, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, durante a vigência do Decreto-Lei 7.661/45, era 



 184

 

 Para além da questão do respeito ao princípio do devido processo legal, segundo 

pensamos, a efetividade da declaração incidente nos próprios autos do processo falimentar 

poderá ficar prejudicada a depender da natureza jurídica do negócio impugnado. Consoante 

estudamos quando tratamos da natureza da decisão declaratória de ineficácia559, haverá 

situações em que a simples declaração de ineficácia não será suficiente para restituição do 

bem em favor da massa falida. 

 

 Se, v.g., a declaração de ineficácia de uma dação em pagamento de um imóvel é 

suficiente para permitir que o administrador judicial tome as medidas para a alienação 

desse bem em favor dos credores, como se a dação não tivesse sido realizada, na 

declaração de ineficácia de pagamento realizado pelo falido ou mesmo de uma doação de 

dinheiro, serão necessários, somados à declaração de ineficácia, atos executórios visando à 

restituição desse bem (dinheiro) à massa falida.560 

 

 Parece-nos que seria inviável estabelecer-se esse “cumprimento da decisão” (475-I e 

seguintes do CPC), nos próprios autos do processo de falência; seria necessário, ao menos, 

que houvesse um incidente autuado em apartado, possibilitando ao terceiro eventual 

apresentação de “impugnação”, para além da flagrante violação do devido processo legal. 

Nesses casos, segundo pensamos, o mais correto será o ajuizamento da “ação própria” 

reservada para a ineficácia objetiva. 

 

3.2.7.1.1 A posição do terceiro atingido pela declaração de ineficácia nos autos do 

processo falimentar 

 

                                                                                                                                                    
firme no sentido de ser indispensável a propositura da ação revocatória para que massa falida obtivesse a 
declaração de ineficácia, ainda que objetiva (com fundamento no artigo 52). Conquanto existam decisões 
nesse sentido depois do início da vigência da Lei 11.101/05, em todos eles aplicou-se a lei revogada (Resp 
88126, Rel. Min. Massmi Uyeda, j. 09.03.2010; Resp 493527, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 
10.02.2009; Resp 594609, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.10.2005). Ainda não há precedentes na Corte 
aplicando e interpretando especificamente a regra do parágrafo único do artigo 129 da Lei 11.101/05. 
559 Ver, supra, item 3.2.2. 
560 Leonel, ao tratar da ineficácia dos atos realizados a título gratuito, atenta para esse fato: “Nada impede que 
um ato a título gratuito, realizado dentro do termo legal a que aludimos, venha a ser atacado por meio da ação 
do art. 53. Provada a fraude, o remédio jurídico adequado (diríamos melhor – o mais conveniente) para 
neutralizar os efeitos do ato será a revocatória do art. 53. Com isso se sujeitará o terceiro adquirente ao ônus 
de restituir a coisa com todos os seus frutos e rendimentos desde a data em que o ato foi praticado” 
(LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 79). 
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 Consoante mencionado acima, o terceiro, embora não seja atingido pelos limites 

subjetivos da coisa julgada, em razão da aplicação da regra do artigo 472 do Código de 

Processo Civil, será diretamente atingido pelos efeitos dessa decisão e sofrerá evidente 

prejuízo (eficácia da decisão). A forma como ele sofrerá esses efeitos no plano material, se 

não se voltar contra essa decisão, dependerá da sua condição de boa-fé ou má-fé, como 

veremos abaixo (itens 3.2.9.3, 3.2.9.4 e 3.2.9.5). 

 

 Contudo, ele não estará impedido de buscar nova decisão judicial, em sentido diverso 

da anterior, por não lhe incidir os efeitos da coisa julgada. Os efeitos da decisão 

declaratória de ineficácia do negócio jurídico do qual participou, certamente, repercutem 

na sua esfera jurídica, conferindo-lhe interesse e legitimidade para tanto.561  

 

 E, mesmo que não tenha ocorrido ainda a coisa julgada, igualmente o terceiro poderá 

se valer de diversas ferramentas para afastar esses efeitos. Há vários mecanismos que 

poderão ser utilizados por ele para esse fim. Como ensina Tucci, “a míngua de previsão 

legal específica, a nossa doutrina, secundada pela jurisprudência, tem admitido que o 

terceiro, atingido pelos efeitos da sentença de mérito ou pela extensão da coisa julgada 

formada em processo de que não foi parte, pode valer-se de qualquer meio processual 

possível, para obter o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão”.562  

 

 Especificamente na situação que ora analisamos, a doutrina aponta a possibilidade de 

interposição de agravo de instrumento e ajuizamento de embargos de terceiro, este último 

indicado como o meio mais adequado.563 Segundo pensamos, pode-se pensar ainda no 

emprego do mandado de segurança, eventual impugnação ao cumprimento de sentença e 

até mesmo na ação rescisória, se já tiver transitado em julgado a decisão declaratória.564 

                                                 
561 TALAMINI, Coisa julgada e sua revisão, p. 97. Tucci aponta, antes do trânsito em julgado, o uso dos 
embargos de terceiro, recurso do terceiro prejudicado e mandado de segurança e, depois do trânsito em 
julgado, a ação rescisória, embargos de terceiro e mandado de segurança (TUCCI, Limites subjetivos da 
eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 178-184 e p. 189-191). Nesse sentido, afastando a coisa 
julgada para o terceiro prejudicado pela decisão de fraude à execução, dentre outros: STJ, Resp. 633418, Rel. 
Min. Castro Filho, j. 09.08.2005; TJSP, Apelação 0095795-24.2009.8.26.0000, Rel. Min. Roque Antonio 
Mesquita de Oliveira, j. 17.08.2011. 
562 TUCCI, Garantias constitucionais do processo em relação aos terceiros, p. 6. 
563 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 472; SHIMURA, A defesa 
coletiva por meio da ação revocatória, p. 934; BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e 
falência, p. 287-288. 
564 Oliveira Neto, tratando da situação do terceiro adquirente atingido pela declaração de fraude à execução, 
sustenta a possibilidade de utilização “[...] de embargos de terceiro, mandado de segurança, ação de rito 
comum para a declaração da plena eficácia da alienação, incidente de pré-executividade e de assistência de 
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 Com efeito, caso o terceiro tenha sido intimado, antes ou depois da prolação da 

decisão declaratória de ineficácia, ou de qualquer forma tenha tomado conhecimento da 

intimação da decisão de modo a garantir a tempestividade565, poderá valer-se de recurso de 

agravo de instrumento, na qualidade de terceiro prejudicado, requerendo a concessão 

excepcional de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 499 e 522 e seguintes do 

Código de Processo Civil. 566 

 

 O uso do agravo, conquanto mais simples e menos oneroso, poderá limitar a defesa 

desse terceiro, já que não comporta ampla dilação probatória.567 Deverá estar muito claro, 

por meio de simples verificação de documentos, a não adequação do negócio jurídico às 

                                                                                                                                                    
execução”, por meio dos quais estarão os terceiros “[...] plenamente amparados pelo sistema jurídico para 
efetivar a defesa de suas pretensões, atendendo-se com plenitude aos princípios do devido processo legal e do 
acesso à Justiça” (OLIVEIRA NETO, O terceiro adquirente de bem penhorado ou alienado em fraude de 
execução – meios processuais adequados para efetivação de seus direitos, p. 406). 
565 Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o prazo para interposição do recurso pelo terceiro 
prejudicado é o mesmo das partes: SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação 
rescisória. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 50; STJ, Agravo regimental 1219570, Rel. Min. Humberto 
Martins, j. 10.03.2010. 
566 “Se, por exemplo, for decretada a fraude à execução em decorrência da alienação de bem imóvel depois 
de efetivada a citação válida, o adquirente encontra-se legitimado a interpor agravo de instrumento, visando a 
discutir o acerto do respectivo provimento incidental” (TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e 
da coisa julgada civil, p. 182). Nesse sentido precedente do STJ: “Em processo de execução, o terceiro 
afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso 
contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado, exegese conforme a instrumentalidade do 
processo e o escopo de economia processual” (Resp 329513, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.03.2002). Há 
precedente do Tribunal de Justiça afastando a interposição do recurso de apelação e reconhecendo o 
cabimento de agravo de instrumento para afastar a ineficácia objetiva falimentar: “Agravo. Falência. Decreto 
incidental de ineficácia objetiva de ato praticado pelo falido. Art. 129, parágrafo único da Lei n. 11.101/2005. 
Apelação interposta por terceiro prejudicado atingido pelo reconhecimento da ineficácia. Inadmissão da 
apelação. Pretensão ao reconhecimento de que o apelo é o recurso adequado ou, alternativamente, a aplicação 
do princípio da fungibilidade recursal. Decisão que decreta ineficácia objetiva incidentalmente ao processo 
de falência tem natureza interlocutória, que desafia manejo de agravo. Inaplicabilidade do princípio da 
fungibilidade recursal, uma vez que a interposição da apelação, quando cabível o agravo, no caso, configura 
erro inescusável” (Agravo 9040349-77.2009.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 14.01.2010). Apreciando 
a questão, com fundamento no artigo 129, em agravo: TJSP, Agravo 9072991-40.2008.8.26.0000, Rel. Des. 
Lino Machado, j. 16.01.2009. 
567 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 472. Há interessante precedente 
do STJ reconhecendo a possibilidade de ajuizamento de embargos de terceiros pelo terceiro de boa-fé 
atingido por decisão proferida em ação revocatória da qual não participou. Há voto vencido do Min. Luis 
Felipe Salomão, entendendo pela manutenção da decisão, pois o terceiro, embora não se submeta à 
imutablidade da coisa julgada, deve sofrer os efeitos da decisão, em prol da segurança jurídica. Ementa:“I. 
Não se submetem aos efeitos da ação revocatória movida pela massa falida exclusivamente contra a empresa 
compradora de prédio arrecadado, os terceiros de boa-fé que adquiriram os apartamentos antes da declaração 
da quebra da vendedora originária. II. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação 
de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro – Súmula 
n. 84 do STJ. III. Recurso especial não conhecido” (Resp 533656, Rel. Min.Aldir Passarinho Junior, j. 
06.04.2010). 
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hipóteses previstas nos incisos do artigo 129 ou, eventualmente, a ausência de prejuízo à 

massa falida. 

 

 A medida mais comum – e mais adequada sob o aspecto processual – é o ajuizamento 

dos embargos de terceiro, com fundamento no artigo 93 da LRE e artigos 1.046 a 1.054 do 

Código de Processo Civil.568   

 

 Como é cediço, e na forma do artigo 1.046 do CPC, os embargos de terceiro 

protegem aqueles que, não sendo parte no processo, sofrem turbação ou esbulho na posse 

de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, 

sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, para que sejam 

manutenidos ou restituídos. 

 

 Na lição de Marcato, os embargos de terceiro visam “à obtenção de provimento 

jurisdicional que proteja quer a propriedade, quer a posse do embargante, podendo, por 

isso mesmo, fundamentar-se tanto em direito real quanto pessoal; e não se limitam ao 

processo civil, sendo admissível sua utilização em qualquer situação onde houver ato de 

constrição judicial, seja no processo penal, no trabalhista ou falimentar”.569  

 

 Segundo pensamos, e na linha do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 

esse remédio processual poderá ser utilizado, caso o terceiro não tenha tido conhecimento 

da decisão, mesmo que transitada em julgado a decisão declaratória de ineficácia570 e ainda 

que já ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.048 do CPC (até cinco dias depois da 

                                                 
568 Sobre os embargos de terceiro, ver: AMADEO, Embargos de terceiro, passim; DINAMARCO, 
Instituições de direito processual civil, v. IV, p. 866-896; MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos 
especiais. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 256-265; ASSIS, Manual da execução, p. 1.286-1.320; TUCCI, 
José Rogério Cruz e. Embargos de terceiro: questões polêmicas. Revista dos Tribunais, v. 94, n. 833, p. 54-
65, 2005; CALÇAS, Do pedido de restituição e dos embargos de terceiro, p. 277-278; MEDINA, José 
Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos cautelares 
e especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 300-308. 
569 MARCATO, Procedimentos especiais, p. 261. 
570 Embora não sejam precedentes que cuidam exatamente da hipótese do artigo 129 da LRE: “A decisão 
transitada em julgado, reconhecendo a fraude à execução, vincula tão somente as partes do processo em que 
foi prolatada, não estendendo seus efeitos a terceiros” (Resp 633418, Rel. Min. Castro Filho, j. 09.08.2005). 
No mesmo sentido: Resp 341394, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.2002; Resp 260002, Rel. Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001; Resp 169.441, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 
13.12.1999; Resp 70598, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.05.1996. 
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arrematação, adjudicação ou remição)571, aqui interpretado com adaptações ao processo 

falimentar.572 

 

 Apesar de terem natureza de ação, os embargos de terceiros deverão ser ajuizados 

incidentalmente perante o juízo falimentar (artigo 1.049, CPC e artigo 76, LRE), sendo 

possível a concessão de liminar com fundamento no artigo 1.051 do CPC, sem prejuízo da 

“suspensão do processo” a que alude o artigo 1.052 do CPC.573 Naturalmente, essas 

“liminares” implicarão apenas a suspensão das medidas a serem tomadas pelo 

administrador judicial para efetivar a restituição do bem à massa falida e não a suspensão 

do processo falimentar.574 

 

 Os embargos de terceiro são processo de conhecimento por meio do qual se 

possibilita ampla produção probatória, em cognição exauriente, conferindo ao terceiro 

prejudicado a possibilidade de defender seu patrimônio.575 É importante ressaltar, no 

entanto, que assim como se dá em relação a todas as situações envolvendo a ineficácia 

objetiva e diversamente da situação da fraude à execução, a matéria a ser suscitada pelo 

terceiro – de boa-fé ou de má-fé – em seus embargos estará limitada a não subsunção do 

negócio jurídico às hipóteses do artigo 129, ou buscar afastar a presunção relativa de 

prejuízo à massa falida, mediante a demonstração que o negócio jurídico a beneficiou. 

                                                 
571  “[...] nas hipóteses do terceiro-embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, 
a respeito do ato de constrição judicial, deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de 
turbação” (Resp 678375, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 06.02.2007). No mesmo sentido: Agravo regimental 
812823, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.03.2009; Resp 651.126, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes 
Direito, j. 29.11.2006; Resp 298815, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.12.2001; Resp 57461, Rel. Min. Salvio 
de Figueiredo Teixeira, j. 26.08.1997. 
572 “Art. 1.048. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto 
não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, 
adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.” Também Tucci aponta os 
embargos de terceiro como remédio a ser utilizado antes do trânsito em julgado, para afastar a eficácia da 
sentença, ou depois do trânsito em julgado da decisão (TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e 
da coisa julgada civil, p. 178 e p. 190). 
573 “Art. 1.051. Julgando suficientemente provada a posse, o juiz deferirá liminarmente os embargos e 
ordenará a expedição de mandado de manutenção ou de restituição em favor do embargante, que só receberá 
os bens depois de prestar caução de os devolver com seus rendimentos, caso sejam afinal declarados 
improcedentes” e “Art. 1.052. Quando os embargos versarem sobre todos os bens, determinará o juiz a 
suspensão do curso do processo principal; versando sobre alguns deles, prosseguirá o processo principal 
somente quanto aos bens não embargados”. 
574 Como ensina Calças, “[...] o art. 1.052 do CPC, que permite ao juiz determinar a suspensão do curso do 
processo principal, quando os embargos versarem sobre todos os bens, não é compatível com o processo de 
falência, que, além de atender aos princípios da celeridade e da economia processual, prefere a todos os 
outros na ordem dos feitos, em qualquer instância (arts. 75, parágrafo único, e 79 da Lei 11.101/2005)” 
(CALÇAS, Do pedido de restituição e dos embargos de terceiro, 278). 
575 Sobre o emprego dos embargos de terceiros na fraude à execução: SALAMANCHA, Fraude à execução, 
p. 189. 
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 Nesse sentido há precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo em que o terceiro 

prejudicado – que comprara imóvel posteriormente declarado indisponível (artigo 36, da 

Lei n. 6.024/74), com a consequente ineficácia do negócio com fundamento no artigo 52, 

inciso VII, do Decreto revogado (atual inciso VII do artigo 129) – ajuizou embargos de 

terceiro a fim de afastar a ineficácia e teve seu pedido recusado, apesar da adequação da 

via processual eleita. Apontou o Des. Pereira Calças “que ainda que o apelante estivesse de 

boa-fé, e mesmo que efetivamente tivesse a posse do imóvel desde a data da celebração do 

instrumento particular de compromisso de compra e venda, no qual arrima sua pretensão 

de insubsistência da arrecadação, não lograria afastar o ato constritivo falencial”.576 

 

 Existe a possibilidade, ainda, de impetração de mandado de segurança pelo terceiro 

prejudicado, para atacar a decisão que declarou a ineficácia no processo falimentar, sem 

que tenha sido intimado.577 A Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça, nesse 

sentido, dispõe que “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se 

condiciona à interposição de recurso”. 578 

 

 Consideramos, todavia, tal hipótese adequada em casos extremos, a fim de ampliar as 

possibilidades do terceiro, mas não a apontamos como solução mais indicada, em razão: (i) 
                                                 
576 Apelação 543.731-4/0-0, j. 25.06.2008. No mesmo sentido, sobre a irrelevância da má-fé: “Venda 
realizada dentro do termo legal da falência. Art. 52, inc. VIII, do Decreto-Lei nº 7.661/45. Ineficácia que 
decorre da previsão legal. Irrelevância se houve ou não boa-fé na realização do negócio, do conhecimento, ou 
não, do comprador do estado de insolvência do vendedor ou a intenção deste em fraudar credores. Recurso 
desprovido” (TJPR, Apelação 0739263-6, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 15.04.2011). Assim também 
decisão do Des. Elliot Akel, em apelação de embargos de terceiro, afastou a declaração de ineficácia porque 
não se enquadrava na hipótese do artigo 52, inciso VII do Decreto (TJSP, Apelação 0298369-
36.2009.8.26.0000, j. 25.04.2011) e decisão do Des. Pereira Calças para afastar ineficácia de venda isolada 
de veículo, que não configura trespasse do estabelecimento (artigo 129, inciso VI, LRE) (TJSP, Apelação 
9247470-12.2008.8.26.0000, j. 17.04.2009). Também utilizando-se dos embargos de terceiros para buscar 
afastar a ineficácia objetiva, dentre outros: TJSP, Agravo 540.275-4/7-00, Rel. Des. Pereira Calças, j. 
28.05.2008; TJSP Apelação 9072524-27.2009.8.26.0000, Rel. Des. Boris Kauffmann, j. 17.06.2009; TJRS, 
Apelação 241494-65.2011.8.21.7000, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 22.06.2011; TJGO, Apelação 
111883-1/192, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 30.06.2008; TJRS, Apelação 70014861538, Rel. Des. 
Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, j. 22.11.2007. 
577 Sobre o mandado de segurança, ver, dentre outros: MAIA FILHO, Napoleão Nunes; ROCHA, Caio Cesar 
Vieira; ROCHA, Tiago Asfor (Org.). Comentários à nova lei do mandado de segurança. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010; LUCON, Roberto Henrique dos Santos. Aspectos polêmicos da nova lei do mandado de 
segurança: Lei n. 12.016/09. Revista de Interesse Público, Belo Horizonte, v. 12, n. 59, p. 125-136, jan./fev. 
2010; MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de. Mandado de segurança individual e 
coletivo: comentários à Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
578 “Julgando adequado e preenchendo os pressupostos legais, pode o terceiro prejudicado insurgir-se contra a 
decisão mediante mandado de segurança” (MARINONI, MITIDIERO, Código de processo civil, p. 515). 
Nesse sentido entendendo aplicável o mandado de segurança se o terceiro não era parte no processo 
falimentar em que houve declaração de ineficácia com fundamento no artigo 129 da LRE: TJSP, Mandado de 
segurança 0337682-04.2009.8.26.0000, Rel. Des. Lino Machado, j. 23.09.2010. 
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da excepcionalidade do emprego do mandado de segurança contra ato judicial, mesmo que 

pelo terceiro interessado579; (ii) da limitação de produção probatória, diante da necessidade 

de prova documental, pré-constituída, do “direito líquido e certo”580; e (iii) da restrição 

imposta pelo artigo 5º da Lei 12.016/09 de concessão do mandado contra decisão 

transitada em julgado581 (que já existia pela Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal, 

embora houvesse entendimento jurisprudencial afastando-a em relação aos terceiros).582 

 

 Além disso, em se tratando da situação de declaração incidente da fraude à execução 

– similar nesse aspecto à ineficácia objetiva – há entendimento jurisprudencial, inclusive 

do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a impetração de mandado de segurança 

contra ato judicial, pelo terceiro prejudicado, não se revela admissível na hipótese em que 

cabível o manejo de embargos de terceiro, remédio processual adequado quando necessária 

ampla dilação probatória”.583 

                                                 
579 Súmula n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 
correição”. Nesse sentido também: “O terceiro interessado tem legitimidade para impetrar mandado de 
segurança contra ato judicial. Porém, o uso do writ, em tais casos, admitido excepcionalmente pela 
jurisprudência, pressupõe que o ato se revista de características teratológicas, sendo, pois, manifestamente 
ilegal, e, ainda, possa acarretar danos graves e irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação, 
circunstâncias a que não se ajusta a hipótese dos autos” (STJ, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário 
18384, Rel. Min. Castro Filho, j. 17.09.2007). Sobre o assunto, ver, também: RODRIGUES, Walter Piva. O 
mandado de segurança contra atos judiciais na atual realidade forense. In: SALLES, Carlos Alberto de. As 
grandes transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: 
Quartier Latin, 2009. p. 477-483. 
580 Nesse sentido a lição de Amadeo sobre as diferenças entre o mandado de segurança e embargos de 
terceiro: “Há que se destacar a excepcionalidade do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, 
que se encontra cristalizada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal e no entendimento atualmente 
predominante nos tribunais superiores de que o mandado de segurança somente seria cabível em casos 
‘teratológicos’. Para Donaldo Armelin, o mandado de segurança, mesmo quando utilizado por pessoa que 
não foi parte na causa (terceiro), não pode servir de substituto aos meios de impugnação regularmente 
previstos no sistema. Assim, ainda que teoricamente caibam as duas vias processuais, será preferível a 
oposição dos embargos de terceiros, ficando o mandado de segurança apenas para as lacunas presentes no 
sistema processual. Além disso, outra característica que separa os dois institutos é a necessidade de direito 
líquido e certo demonstrável por prova documento pré-constituída para cabimento do mandado de segurança, 
enquanto nos embargos de terceiro não há restrição probatória, admitindo-se até mesmo a produção de prova 
testemunhal [...]” (AMADEO, Embargos de terceiro, p. 110-111). 
581 Contrário ao uso do mandado de segurança contra decisão transitada em julgado: CUNHA, Leonardo José 
Carneiro da. Comentários à nova lei de mandado de segurança. MAIA FILHO, Napoleão Nunes; ROCHA, 
Caio César Vieira; ROCHA, Tiago Asfor (Org.). Comentários à nova lei do mandado de segurança. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 90. 
582 STJ, Recurso Ordinário em Mandado de segurança 14554, Rel. Des. Francisco Falcão, j. 28.10.2003; STJ, 
Recurso Ordinário em Mandado de segurança 7087, Rel. Des. César Asfor Rocha, j. 24.03.1997, STJ, 
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 25018, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 07.10.2008. 
583 “1. O mandado de segurança, posto configurado constitucionalmente para as hipóteses de ‘abuso de 
autoridade’, não é substitutivo da ação de ‘embargos de terceiro’, cuja natureza cognitiva plenária e 
exauriente não pode ser sucedânea do writ, cuja cognição é sumária eclipsando objeto mediato aferível prima 
facie. 2. É cediço que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, pelo terceiro prejudicado, 
não se revela admissível na hipótese em que cabível o manejo de embargos de terceiro, remédio processual 
adequado quando necessária ampla dilação probatória (Precedentes do STJ: AgRg no RMS 32.420/ES, Rel. 
Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 
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 Na mesma linha, e como medida ainda mais extrema, pode-se pensar no ajuizamento 

de ação rescisória pelo terceiro, na qualidade de terceiro interessado que não teve a 

oportunidade de participar do processo em que a decisão foi proferida, detentor, pois, de 

interesse jurídico (artigo 487, inciso II, CPC).584  

 

 E, de acordo com o entendimento da mais autorizada doutrina585 e jurisprudência,586 

justifica-se o cabimento da ação rescisória: (i) pela legitimidade ativa conferida pela lei 

                                                                                                                                                    
16.09.2010, DJe 22.09.2010; AgRg no RMS 28.664/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, 
julgado em 15.12.2009, DJe 04.02.2010; AgRg no RMS 27.942/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 01.10.2009, DJe 18.11.2009; e RMS 27.503/MS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 
Quarta Turma, julgado em 01.09.2009, DJe 14.09.2009). 3. A fraude à execução fiscal, reclama a utilização 
de remédio processual que autorize o revolvimento das matérias de fato e de prova, sobressaindo o cabimento 
dos embargos de terceiros, à luz do disposto nos artigos 1.046 e 1.048, do CPC [...]” (STJ, Recurso em 
mandado de segurança 24487, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.11.2010). Na mesma linha: STJ, Agravo Regimental 
no Recurso Ordinário 22536, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.08.2011; TJSP Mandado de Segurança 9011919-
18.2009.8.26.0000, Rel. Des. Orlando Pistoresi, j. 27.11.2009. Há, no entanto, precedentes em sentido 
contrário no próprio STJ: “É lícito ao terceiro prejudicado requerer Mandado de Segurança contra ato 
judicial, em lugar de interpor, contra ele, embargos de terceiro. – Configurada fraude de execução, a 
determinação da penhora sobre imóvel de terceiro-adquirente não depende de prévia intimação/ciência” (STJ, 
Recurso ordinário em mandado de segurança 24293, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 23.10.2007). 
Na mesma linha: Recurso ordinário em mandado de segurança 14995, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 
26.10.2004. E também no TJSP: Mandado de segurança 0106181-79.2010.8.26.0000, Rel. Des. Campos 
Mello, j. 15.09.2010 
584 TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 190; TALAMINI, Coisa 
julgada e sua revisão, p. 121-122; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 
169-170; SOUZA, Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, p. 485-486. No STJ: “[...] Nos termos 
do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro 
juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a 
decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido. 3. A situação da Autora, meeira do 
bem penhorado para garantia de processo de execução de débitos oriundos de avença locatícia, amolda-se 
perfeitamente à condição de terceiro que possui interesse jurídico – e não apenas econômico – na 
desconstituição do julgado [...]” (Resp 361630, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.03.2010). 
585 Apesar de a decisão ter natureza interlocutória, a doutrina mais moderna vem apontando a possibilidade 
de que decisões interlocutórias sejam objeto de ação rescisória. Como ensina Yarshell, embora não tratando 
especificamente da hipótese aqui estudada, “o elemento decisivo para que caiba desconstituição por ação 
rescisória – além do trânsito em julgado – não é propriamente o veículo, isto é, o ato judicial, mas sim o seu 
respectivo conteúdo. Vale dizer: o que determina a possibilidade de cassar um ato por ação rescisória (do que 
poderá decorrer um novo julgamento) é a circunstância de o mesmo apreciar o mérito (isto é, o pedido) ou, 
de alguma forma, prover sobre bem da vida, projetando efeitos substanciais para fora do processo” 
(YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros Editores, 
2005, p. 192). Também defendendo o cabimento da rescisória contra decisão interlocutória, a depender do 
seu conteúdo: MARINONI, MITIDIERO, Código de processo civil, p. 490; NERY JÚNIOR, NERY, Código 
de processo civil comentado, p. 484; CUNHA, Leandro José Carneiro da. Curso de direito processual civil: 
meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 4. ed. Salvador: Edições Podivm, 2007. 
v. 3, p. 297; DINAMARCO, Cândido Rangel. Ação rescisória contra decisão interlocutória. In: ______. 
Nova era do processo civil. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. p. 281-289; SOUZA, Introdução aos 
recursos cíveis e à ação rescisória, p. 479-481; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 
processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. v. 1, p. 770-771. Visão um pouco mais restritiva: BARBOSA 
MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 109-116.  
586 No STJ igualmente vem prevalecendo o entendimento pela possibilidade de ajuizamento de ação 
rescisória contra decisões interlocutórias, que julguem o “mérito”. Em recente precedente tal aspecto foi 
abordado e permitiu-se o cabimento de ação rescisória ajuizada pelo Município de São Paulo contra decisão 
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processual ao terceiro juridicamente interessado (artigo 487, inciso II, CPC)587; (ii) pelo 

conteúdo da decisão interlocutória declaratória de ineficácia, que não tem caráter 

meramente processual e projeta efeitos substanciais para fora do processo; e (iii) pela 

impossibilidade de se impedir que decisões, mesmo que não sejam propriamente 

“sentenças de mérito”, possam ser “revisadas”.588 

 

 Igualmente aqui há diversos aspectos que podem impedir o sucesso da medida, diante 

da possibilidade de questionamento dos argumentos acima expostos, levando-se em 

consideração, ainda: (i) a limitação das hipóteses de cabimento da ação, previstas nos 

incisos do artigo 485 do Código de Processo Civil; (ii) interpretação restrita da hipótese de 

violação à lei (inciso V), que deve ser frontal e induvidosa, prescindindo de discussão 

sobre a “justiça” da decisão, dado seu caráter excepcional589; (iii) a possibilidade de 

questionamento sobre o cabimento da ação rescisória por ser decisão interlocutória e em 

                                                                                                                                                    
proferida em incidente formado em ação de desapropriação, relativo à aplicação de índices de correção 
monetária da indenização depositada em juízo, da qual a Municipalidade não tinha participado. Houve voto 
vencido da Min. Denise Arruda, entendendo pelo não cabimento da ação rescisória. Ementa: “1. A decisão do 
cálculo da indenização em ação que visa a entrega de soma é de mérito e desafia a ação rescisória. 
(Precedente: AR 489/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Seção, julgado em 23/04/1997, DJ 
26/05/1997 p. 22465) 2. Ação rescisória acolhida, determinando-se o seu prosseguimento, divergindo da E. 
Relatora” (Ação rescisória 1649, Rel Min. Luiz Fux, j. 28.04.2010). Na mesma linha: “‘Sentença de mérito’ a 
que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (sentença em sentido 
estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de 
ser da relação de direito material objeto da demanda. 2. Está sujeito a ação rescisória, portanto, o acórdão que 
indefere pedido de redirecionamento da execução fiscal contra sócio por entender inexistente a sua 
responsabilidade tributária. 3. Recurso especial provido” (STJ, Resp 784699, Rel. Min. Teori Albino 
Zavaski, j. 02.02.2010). Também pelo reconhecimento de ação rescisória contra decisão interlocutória: STJ, 
Ação rescisória 2099 Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.08.2007; STJ, Resp 628.464, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 05.10.2006. 
587 Nesse sentido Pinho, pela possibilidade de rescisória por aquele que não sofreu os efeitos da coisa julgada: 
“Não se mostra de todo razoável, nessa quadra, admitir que alguém, estranho à demanda, possa ser atingido, 
ainda que indiretamente, pelos efeitos da decisão em razão dela proferida, mas esteja, por outro lado, de todo 
imune à coisa julgada – levando-se, então, às últimas consequências a regra jurídica do art. 472 do CPC – 
como se tivesse essa figura, o condão de, por assim dizer, isolar a decisão sobre a qual recaia, encobrindo-a a 
ponto de impedir o espraiamento natural de seus efeitos por sobre outras relações jurídicas conexas, por 
algum ponto, com aquela subjacente à demanda” (PINHO, Américo Andrade. A legitimidade do terceiro 
interessado para a ação rescisória. O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: estudos em 
homenagem ao Professor Athos Gusmão Carneiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 69). 
588 Nessa linha, embora tratando da hipótese de rescisória de decisão de caráter processual que impediu o 
julgamento da decisão de mérito (v.g. decisão que não recebeu recurso): SOUZA, Introdução aos recursos 
cíveis e à ação rescisória, p. 485-486; THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, p. 771. 
589 YARSHELL, Ação rescisória, p. 323. Sobre o assunto, ver também: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Controle das decisões judiciais por meio de recurso de estrito direito e de ação rescisória: recurso especial, 
recurso extraordinário e ação rescisória: o que é uma decisão contrária à lei? São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, passim. “A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá 
margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a 
sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC” (STJ, Resp 1128929, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, j. 06.10.2010). 
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razão do seu conteúdo (se haveria decisão de mérito)590; e (iv) o questionamento da 

legitimidade desse “terceiro”, tendo em vista que ele não participou do processo principal 

e, portanto, em princípio, não sofreria os “efeitos da coisa julgada” (artigo 472, CPC) e 

deveria se valer de outras medidas processuais em primeiro grau.591 

 

 Se a declaração de ineficácia do negócio jurídico, conquanto proferida nos autos do 

processo falimentar, tenha gerado a necessidade de atos executivos visando à restituição do 

bem, em cumprimento do artigo 135 da Lei Falimentar, pode-se permitir a apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença pelo terceiro prejudicado, na forma dos artigos 

475-I e seguintes do Código de Processo Civil.  

 

  Mencionamos acima o equívoco realizado nesses casos, já que seria necessária ao 

menos a formação de um procedimento apartado aos autos do processo falimentar, para 

que o terceiro prejudicado possa exercer seu direito de defesa.592 Além disso, dada a 

dificuldade que essa incerteza processual gera593, deve-se permitir a fungibilidade da 

impugnação com os embargos de terceiro e/ou agravo de instrumento a ser interposto pelo 

terceiro.  

 

 Por fim, caso esse terceiro opte por não se voltar contra a decisão que declarou a 

ineficácia do negócio jurídico, a sua situação dependerá da má-fé ou boa-fé com que tenha 

atuado, podendo se valer do pedido de restituição, habilitação de crédito frente à massa 

                                                 
590 Contrários ao ajuizamento de ação rescisória contra decisão que declarou a fraude à execução, por não se 
cuidar de sentença de mérito: TJSP, Ação rescisória, 0270276-92.2011.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 
07.12.2011; TJSP, 0073881-11.2003.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Roberto Santana, j. 10.10.2006; 1º TACSP, 
Agravo Regimental 881622-0; Rel. Juiz Antonio Marson, j. 07.02.2000; TJRS, Ação Rescisória 
70005451992, Rel. Des. Sejalmo Sebastião de Paula Nery, j. 25.09.2003. 
591 Nesse sentido: YARSHELL, Ação rescisória, p. 145-147. Sobre o assunto, ver, também: PINHO, A 
legitimidade do terceiro interessado para a ação rescisória, p. 65-73. 
592 Ver, supra, item 3.2.7.1. 
593 É o que se dá, v.g. quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de 
execução, causando confusão nas posições do executado (parte) e terceiro. Como ensina Machado: “O 
exemplo mais recorrente se verifica em casos como o da ‘desconsideração da personalidade jurídica’, em que 
o sócio de empresa, que passa a ser executado, pretende se defender por meio de embargos de terceiro, em 
detrimento de embargos à execução ou de impugnação (que em tese seriam os meios adequados). Nessas 
hipóteses, não há impedimentos para que o juiz, de ofício, receba os embargos de terceiro como embargos à 
execução. Isto porque, via de regra, o que haverá de distinto entre as medidas é a nomenclatura atribuída às 
peças processuais, bem como algumas repercussões relativas às custas, que podem facilmente ser sanadas por 
mecanismos já previstos pela lei (CPC, art. 284)” (MACHADO, Marcelo Pacheco. Incerteza e processo: um 
estudo direcionado às técnicas recursais e à ação rescisória. 2009. 222 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 64-65). 
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falida ou ação de indenização por perdas e danos contra o falido, conforme estudaremos 

abaixo (itens 3.2.9.3, 3.2.9.4 e 3.2.9.5). 

 

3.2.7.2 Arguição da ineficácia objetiva como matéria de defesa 

 

 O parágrafo único do artigo 129 da Lei Falimentar permite ainda que a ineficácia 

objetiva seja declarada em defesa apresentada pela massa falida. 

 

 Não foram limitadas pelo legislador as hipóteses em que a alegação poderá ser feita 

em defesa. Desse modo, sempre que a massa falida for demandada por terceiro, cujo objeto 

seja ou envolva um negócio jurídico potencialmente ineficaz, se presentes as hipóteses dos 

incisos do artigo 129, ela poderá suscitar a ineficácia objetiva como matéria de defesa, 

afastando-se a pretensão do terceiro. 

 

 Há diversas situações em que poderá a massa falida, na qualidade de demandada, 

suscitar a ineficácia objetiva como matéria de defesa, como, por exemplo: (i) em ação 

possessória ajuizada pelo terceiro adquirente; (ii) em pedido de restituição594 e embargos 

de terceiro595 decorrentes da arrecadação realizada pelo administrador (artigo 85, 86 e 93 

da LRE); (iii) ação de execução ajuizada pelo terceiro; e (iv) ação reivindicatória ajuizada 

                                                 
594 Reconhecendo a ineficácia em pedido de restituição: “FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DAÇÃO EM PAGAMENTO TRAVESTIDA DE COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA FALIDA. INEFICÁCIA PERANTE A 
MASSA FALIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA 
SENTENÇA. 1. Havendo nos autos elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, a 
desconsideração do pedido de produção de prova despicienda ao deslinde da controvérsia não configura 
cerceamento de defesa por ausência de prestação jurisdicional. 2. O pagamento de dívida vencida durante o 
termo legal da falência por modo diverso do originariamente pactuado é ineficaz perante a massa falida, 
conforme dispõe o inc. II do art. 52 do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Hipótese em que a empresa falida deu em 
pagamento imóvel de sua propriedade para quitação parcial de débitos que possuía junto à apelante [...] 
(TJRS, Apelação 70019502616, Rel. Des. Paulo Sergio Scarparo, j. 29/08/2007). Na mesma linha: TJMG, 
Apelação 1.0000.00.231392-2/000, Rel. Des. Antônio Hélio Silva, j. 05.03.2002; TJMG, Apelação 
1.0000.00.163899-8/000, Rel. Des. Aloysion Nogueira, j. 24.05.2001; TJSP, Apelação 0100073-
39.2007.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 24.06.2008. 
595 Reconhecendo a ineficácia em embargos de terceiro: “FALÊNCIA. Os atos fraudulentos previstos no art. 
52 do Decreto-lei n° 7.661/45, uma vez praticados dentro do período suspeito da falência, não necessitam de 
prova da má-fé e nem de ação revocatória, podendo ser alegada sua ineficácia, inclusive, na defesa de 
embargos de terceiro. In casu, imóvel que nunca foi objeto de contrato de compra e venda, mas dado em 
garantia de empréstimo para o levantamento de capital de giro para a empresa, transferido dentro do termo de 
quebra. Má-fé de ambas as partes caracterizada. Rejeição dos embargos de terceiro é medida que se impõe. 
Recursos providos” (TJSP, Apelação 0100073-39.2007.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 01.07.2008). 
Na mesma linha: TJSP, Apelação 0274367-02.2009.8.26.0000, Rel. Des. Boris Kauffmann, j. 06.04.2010; 
TJSP, Apelação 0348334-80.2009.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 30.07.2009; TJRS, Apelação 
70026171686, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 21.01.2009. 
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pelo terceiro para reclamar a posse do bem que lhe transmitira o falido, dentre outras 

situações que podem surgir no curso do processo falimentar.596 

 

 A massa falida poderá se valer, ainda, da declaração de ineficácia objetiva no 

procedimento de habilitação dos créditos, na forma dos artigos 7º e seguintes da legislação 

falimentar. A declaração de ineficácia poderá ser pleiteada imediatamente pelo 

administrador judicial quando da verificação dos créditos, mediante petição nos autos, ou 

ser declarada na impugnação a ser apresentada pelo suposto credor (artigo 8º, LRE).597 

 

 Nessas hipóteses, em que a ineficácia objetiva é suscitada como matéria de defesa, 

para afastar a pretensão do autor, o reconhecimento da ineficácia objetiva do ato 

configurará apenas questão prejudicial decidida incidentemente no processo e não formará 

coisa julgada material, de acordo com o artigo 469 do Código de Processo Civil.598 Nada 

impede que seja ajuizada ação própria para a declaração dessa ineficácia objetiva, desde 

que ainda haja interesse (processual) da massa falida.599 

 

 A atual legislação falimentar não repetiu a previsão do artigo 57 do Decreto-Lei 

7.661/45, no sentido de que “a ineficácia do ato pode também ser oposta como defesa em 

ação ou execução, perdendo a massa o direito de propor a ação de que trata o artigo 

anterior”, o que impede qualquer discussão que pudesse ser suscitada nesse sentido.600 

 

                                                 
596 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 472; SHIMURA, A defesa 
coletiva por meio da ação revocatória, p. 934; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados antes da falência, p. 911; BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de 
empresas e falência, p. 287-288; COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 
empresas, p. 351. 
597 CAHALI, Fraude contra credores, p. 628. Também Tepedino aponta que a ineficácia poderá ser 
decretada “em incidente de verificação de crédito ou outro qualquer. Pode, ainda, ser alegada como defesa da 
massa (o adquirente de um bem, por exemplo, reivindica-o, e o administrador alega a ineficácia)” 
(TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 472). 
598 “Art. 469. Não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da 
parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; III – a 
apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo”. Sobre os limites objetivos da coisa 
julgada, ver, dentre outros: TESHEINER, Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil, p. 142-162. 
599 CLARO, Revocatória falimentar, p. 208-211; NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 
506-507. Parece ser em sentido contrário o entendimento de Cahali (Fraude contra credores, p. 628). 
600 A doutrina ensina que essa previsão estava alinhada com o código processual de 1939, vigente à época do 
Decreto (1945). Sobre o assunto, ver: CLARO, Revocatória falimentar, p. 208-211; NEGRÃO, Manual de 
direito comercial e de empresa, p. 506-507. 



 196

3.2.7.3 Declaração da ineficácia por meio de ação declaratória incidental ou de 

reconvenção 

 

 Justamente porque a ineficácia objetiva alegada em defesa não tem o condão de 

formar coisa julgada material, a massa falida poderá se valer ainda da ação declaratória 

incidental, com fundamento nos artigos 5º, 325 e 469 do Código de Processo Civil, cujo 

objeto será a declaração da ineficácia do negócio jurídico, com fundamento no artigo 129 

da LRE.601 

 

 Como ensinam Theodoro Júnior e Faria, “se é a massa falida que está reivindicando o 

bem do falido e o possuidor se defender arguindo sua qualidade de proprietário, é possível, 

após a contestação, a propositura, nos mesmos autos, da ação declaratória incidental a que 

alude o art. 325 do CPC”.602 

 

 Acrescente-se, no entanto, que o emprego da ação declaratória incidental não se 

limita aos processos em que a massa falida figure como demandante. É garantida a ambas 

as partes – autor e réu – a propositura da ação declaratória incidental: o réu o fará na 

oportunidade de contestação e o autor no prazo de dez dias a partir de quando for intimado 

do teor da contestação (artigo 325, CPC).603 

 

 Deverá ser observado apenas, a depender da natureza do processo em que a massa 

falida pretende ajuizar a ação declaratória incidental, se não existe incompatibilidade. 

Considerando-se que a “ação declaratória incidental é privativa do processo contencioso de 

conhecimento porque, como se traduz em pedido de tutela jurisdicional mediante sentença, 

não teria como acomodar-se no processo executivo, no monitório, no cautelar ou no de 

jurisdição voluntária [...]”.604  

                                                 
601 “Art. 5o Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência 
depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença”; “Art. 
325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o autor poderá requerer, no prazo de 10 
(dez) dias, que sobre ele o juiz profira sentença incidente, se da declaração da existência ou da inexistência 
do direito depender, no todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5o)”. Sobre a ação declaratória, ver, 
dentre outros: TESHEINER, Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil, p. 142-162; LOPES, 
João Batista. Ação Declaratória. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
602 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, 911.  
603 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. III, p. 517. Na mesma linha, sobre a 
legitimidade do réu: SICA, O direito de defesa do processo civil brasileiro, p. 185. 
604 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. III, p. 518. Sobre a reconvenção, ver, por todos: 
BONDIOLI, Reconvenção no processo civil, passim. 
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 Não se pode afastar ainda a possibilidade de reconvenção a ser ajuizada pela massa 

falida (artigos 315 a 318, CPC), em uma das ações acima mencionadas em que figure 

como demandada, visando não apenas à declaração de ineficácia objetiva do negócio 

jurídico formando coisa julgada material, mas possibilitando ainda eventual medidas 

executivas para a efetivação do retorno do bem ao patrimônio da massa, quando 

necessário.605 

 

 A exemplo do que ocorre na ação declaratória incidental, no entanto, deverão ser 

respeitados os requisitos desse instrumento, segundo Dinamarco: “(I) as condições da ação 

e os normais requisitos exigidos para a correta propositura da demanda e (II) os requisitos 

próprios a esse modo de demandar em juízo, os quais serão relacionados (a) com a 

possibilidade de propor demanda em via reconvencional e (b) com os aspectos formais 

dessa propositura”.606  

 

 Será necessária, assim, a presença de conexidade com a demanda inicial ou com os 

fundamentos da defesa da própria massa falida reconvinte e deverá ser observada ainda a 

adequação ao processo/procedimento, porquanto: (i) a reconvenção é ato específico do 

processo de conhecimento de jurisdição contenciosa, ficando afastada sua admissão no 

processo executivo (inclusive liquidação de sentença e embargos à execução), monitório e 

cautelar607; e (ii) deve existir ainda identidade de procedimentos, preferencialmente o 

ordinário.608  

 

Além disso, parece-nos que seria prudente observar o litisconsórcio passivo 

necessário, apresentando-se reconvenção subjetivamente ampliativa609, incluindo-se no 

                                                 
605 Nessa linha Nery Júnior e Nery entendem que “o administrador judicial está mais que autorizado a 
reconvir, postulando a declaração de ineficácia do ato, nas ações em que a massa é ré. A reconvenção não 
implica em qualquer impedimento legal à propositura da ação autônoma, revocatória ou declaratória de 
ineficácia, como ocorria pela LF/1945 57” (NERY JÚNIOR; NERY, Leis civis comentadas, p. 475). 
Acreditamos, no entanto, que a reconvenção, com o fim de declarar a ineficácia do negócio jurídico, se 
apreciada em seu mérito, formaria coisa julgada material, impedindo a propositura de posterior ação com o 
mesmo objeto. 
606 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. III, p. 497. 
607 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. III, p. 501-502. Consoante mencionamos acima, 
quando tratamos da ação pauliana, parece-nos possível a apresentação de reconvenção nos embargos de 
terceiro (supra, item 2.1.3). 
608 THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, p. 466-467. 
609  Defendendo a possibilidade de, em reconvenção, existir a ampliação subjetiva do processo para que o réu 
demande alguém além do autor ou o faça litisconsorciado com terceiro (SICA, Direito de defesa no processo 
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polo passivo da demanda reconvencional todos os litisconsortes passivos necessários para 

o reconhecimento da ineficácia, de acordo com o artigo 133 da LRE, ainda que se cuide de 

ineficácia objetiva.610 

 

 Aliás, poder-se-ia pensar no cabimento da reconvenção inclusive em se tratando da 

ineficácia subjetiva: a demanda reconvencional seguiria as regras pertinentes à ação 

revocatória com fundamento no artigo 130, que não é típica (infra, item 3.3.1).611 

Pensamos, no entanto, não ser essa a melhor opção, diante de controvérsia que poderia 

gerar, em prejuízo da massa falida. 

 

3.2.7.4 “Ação própria” para declaração de ineficácia objetiva  

 

 Por fim, o parágrafo único do artigo 129 não exclui a propositura de medida própria 

visando à declaração de ineficácia objetiva, que se tornou, na verdade, uma faculdade dos 

legitimados. 

 

 Nada impede que o administrador judicial – ou os demais legitimados – optem pela 

propositura de ação própria a fim de evitar transtornos relacionados aos terceiros que 

sofrerão os efeitos da declaração de ineficácia e eventuais discussões nos Tribunais, que 

possam comprometer a efetividade da decisão interlocutória proferida no processo 

falimentar, especialmente se não respeitado o princípio do contraditório. 

 

 É só pensar que em eventuais embargos de terceiro propostos pelo contratante – 

ainda que intimado da decisão declaratória de ineficácia – poderá ser determinada a 

expedição liminar de mandado de manutenção ou de restituição em favor do embargante 

(artigo 1.051, CPC), implicando ainda a suspensão do “processo principal”, em relação ao 

bem objeto da declaração de ineficácia (1.052, CPC).  

 

                                                                                                                                                    
civil brasileiro, p. 288-296; BONDIOLI, Reconvenção no processo civil, p. 105; DINAMARCO, Instituições 
de direito processual civil, v. III, p. 505-506).  
610 Ver, infra, item 3.2.7.4 sobre as características da “ação própria” visando à declaração de ineficácia 
objetiva. 
611 Na doutrina italiana prevalece o entendimento pela possibilidade de ajuizamento da ação revocatória por 
via de reconvenção durante o processo de “opposizione allo stato passivo” (procedimento de verificação de 
créditos) (RAGO, Manuale della revocatoria fallimentare, p. 277-278).  
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 Por outro lado, se o administrador judicial optar por ajuizar ação revocatória visando 

à ineficácia do ato, com fundamento no artigo 129 da LRE, evitam-se essas medidas por 

parte dos terceiros, e, também eventual demora para a citação e prolação de sentença pode 

ser compensada por meio da medida cautelar de sequestro expressamente prevista no artigo 

137 da LRE, sem prejuízo de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, se presentes os 

requisitos (artigo 273, CPC).612 

 

 Da mesma forma, em se cuidando de declaração de ineficácia de pagamento, 

realizado pelo falido a terceiro (v.g., pagamento de dívida não vencida, inciso I do artigo 

129 da LRE), na linha do quanto aqui defendido, poderão ser necessários atos executivos 

visando à efetiva restituição do valor correspondente à massa falida, o que poderá ser 

inviabilizado – ou gerar graves dificuldades processuais – se a declaração de ineficácia 

tiver sido declarada de forma incidente no processo falimentar, sem a intimação do terceiro 

beneficiado pelo pagamento ineficaz.613  

 

 Não se pretende aqui defender que a ação revocatória seria sempre mais eficaz do 

que a simples declaração incidente nos autos do processo falimentar. Pondera-se apenas 

que, dependendo da situação concreta e das características do negócio jurídico a ser 

impugnado, a opção pela propositura da “ação própria” será mais eficiente e melhor 

atenderá aos interesses da massa falida.  

 

 Caberá àqueles que detêm legitimidade para o requerimento da ineficácia, 

especialmente o administrador judicial, fazer essa avaliação em cada caso concreto, 

eventualmente com o auxílio do magistrado e consulta ao Comitê de Credores. 

 

 Também haverá interesse na propositura de ação para declaração de ineficácia 

objetiva sempre que houver necessidade de prova a respeito da subsunção do negócio 

jurídico indicado pelo autor às hipóteses expressamente previstas nos incisos do artigo 129 

da LRE (demonstração dos elementos objetivos da hipótese legal).614 

                                                 
612 Ver, infra, item 3.3.10, sobre a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.  
613 Defendendo a propositura de ação nessa situação: QUATRARO; GIOGETTI; FUMAGALLI, Revocatoria 
ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 536. 
614 Nesse sentido: “A ineficácia objetiva, na sistemática atual, não depende da ação revocatória para ser 
reconhecida; pode ser declarada incidentalmente (até de ofício), desde que comprovados, nos autos da 
falência (ou de outra ação ligada ao processo falimentar), os elementos objetivos da sua configuração legal. 
Havendo ausência ou insuficiência de tais provas no processo falimentar, a discussão será remetida para ação 
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 Isso porque, como vimos acima, quando estudamos as hipóteses legais de ineficácia 

objetiva, embora o legislador tenha pretendido restringir, de forma taxativa, os atos 

passíveis de ineficácia objetiva, a amplitude e complexidade das relações comerciais 

muitas vezes acaba gerando discussões sobre a caracterização ou não da ineficácia objetiva 

em determinadas situações. 

 

 Assim, v.g., em se cuidando de uma transação envolvendo cessão de quotas sociais 

ou venda de bens do falido, que demande mais elementos probatórios para a convicção do 

magistrado sobre a configuração do trespasse de estabelecimento comercial, na forma 

prevista no inciso VI615; ou, ainda, em situação na qual o administrador judicial precise de 

provas para efetivamente demonstrar que o negócio jurídico impugnado, embora 

“camuflado” de onerosidade, na verdade foi realizado a título gratuito, incidindo a 

ineficácia objetiva do incido IV.616 

 

 A profundidade da cognição do juiz, para esse fim, estará limitada à avaliação da 

adequação do fato à regra prevista no artigo 129 da LRE, e as eventuais provas a serem 

produzidas terão esse escopo, dispensando-se qualquer valoração sobre a má-fé dos 

agentes envolvidos ou do prejuízo causado à massa falida. 617 

 

                                                                                                                                                    
própria. A ação revocatória, portanto, não se revela obrigatória, em princípio, mas pode vir a ser utilizada, 
conforme as circunstâncias do caso concreto” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados antes da falência, p. 911). 
615 “[...] venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de 
todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu 
passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente 
notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos”. Ver, nesse sentido, o 
Mandado de Segurança n. 994.09.337682-8, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual foi discutido se a 
transferência de cotas sociais corresponde ao trespasse de estabelecimento comercial (Des. Rel. Lino 
Machado, j. 14.08.2010). 
616 Nessa linha, apontando ainda a eventual necessidade de se comprovar que o ato foi realizado no período 
suspeito (NIGRO, VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, p. 158). 
617 Na lição clássica de Watanabe, a cognição, “prevalentemente um ato de inteligência, consistente em 
considerar, analisar e valorar as alegações e provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e 
as de direito que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do iudicium, do 
julgamento do objeto litigioso do processo” (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 41). E, segundo o processualista, a cognição se manifesta em dois 
planos: (i) horizontal, que diz respeito à extensão e à amplitude das questões que podem ser objeto da 
cognição (no direito brasileiro, o trinômio de categorias processuais: condições da ação, pressupostos 
processuais e mérito da causa); e (ii) vertical (profundidade), que diz respeito ao modo como as questões 
serão conhecidas pelo magistrado (Ibid., p. 84-94). 
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 A cognição judicial aqui é diversa da ação proposta com fundamento na ineficácia 

subjetiva (artigo 130): não será avaliada a intenção do devedor, daquele que com ele 

contratou e eventual terceiro adquirente, assim como é dispensada a prova do prejuízo 

sofrido pela massa falida. O magistrado estará limitado à identificação da hipótese legal 

(prevista no inciso indicado), para que então declare a ineficácia objetiva, sem nenhuma 

consideração sobre o elemento objetivo ou subjetivo da fraude.618 

 

 Pode-se permitir, no entanto, que os demandados, como matéria de defesa, pretendam 

produzir provas a respeito de eventual ausência de prejuízo da massa falida, já que, 

conforme expusemos619, a presunção do prejuízo na ineficácia objetiva não é absoluta e 

poderá ser afastada por aqueles a serem atingidos pela ineficácia (diversamente da 

presunção da má-fé, que é absoluta). Tal demonstração, no entanto, deverá ser superficial e 

de fácil percepção para o magistrado (cognição sumária), pois seria manifestamente 

equivocada a produção de amplas provas – até mesmo periciais – a fim de se demonstrar a 

ausência de prejuízo da massa falida. 

 

 Apesar disso, segundo pensamos, essa “ação própria” para a declaração de ineficácia 

objetiva (artigo 129) não será uma “ação declaratória de ineficácia”, que se diferenciaria 

substancialmente da “ação revocatória” da ineficácia subjetiva (artigo 130), como 

sustentado por parte da doutrina.620  

 

 Ambas as medidas se enquadram na ação revocatória falimentar disciplinada pelos 

artigos 130 e seguintes da LRE. Isso porque, como veremos mais adiante621, a ação 

revocatória não é uma ação típica, apesar de a legislação ter determinado algumas 

características próprias que deverá seguir, tais como a legitimidade ativa e passiva, os 

efeitos da sentença etc. 

                                                 
618 QUATRARO; GIOGETTI; FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 536. 
619 Ver, supra, item 3.2.3 sobre o elemento objetivo. 
620 Adotam a “ação declaratória de ineficácia” para as hipóteses do artigo 129, afastando a “ação 
revocatória”: TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 476-477; CLARO, Revocatória falimentar, p. 
122-124; PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 374-375; COELHO, 
Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 342; NERY JÚNIOR; NERY, Leis 
civis comentadas, p. 473. Bezerra Filho sustenta que “a ‘ação própria’ a que o parágrafo se refere é a própria 
ação revocatória, nos casos em que o pedido exija uma dilação probatória maior, não possível de produção 
pelo simples pedido de declaração de ineficácia por decisão interlocutória. Embora o resultado venha a ser o 
mesmo da ação revocatória, na realidade esta ação seria melhor denominada como ‘ação declaratória de 
ineficácia’, lembrando-se, porém, que o nome dado não vincula o juiz, ante o princípio jus novit curia” 
(BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 288). 
621 Ver, infra, item 3.3.1. 
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 Na verdade, cuida-se, nas duas situações, de remédio judicial visando à declaração 

de ineficácia relativa do ato, para que seja inoponível em relação à massa falida, 

determinando-se a restituição do bem ao acervo da massa, ou indenização 

correspondente, caso não seja possível a restituição do bem. A diferença principal entre 

elas residirá no diferente fundamento legal da ineficácia e na cognição judicial: em se 

tratando do artigo 129 da LRE, dispensa-se a cognição judicial sobre o elemento objetivo e 

subjetivo fraude. 

 

 Desse modo, parece-nos possível aplicar os demais dispositivos que disciplinam a 

ação revocatória falimentar com fundamento na ineficácia subjetiva à ação revocatória 

com fundamento na ineficácia objetiva, com adaptações, quando necessário. Irrelevante a 

denominação utilizada pelo legislador (“ação revocatória” ou “ação declaratória de 

ineficácia”), se o que importa é que elas terão diversos pontos em comum, com o mesmo 

objetivo de declaração da ineficácia em relação à massa falida.622  

 

 Nessa linha, a lição de Campinho de que não deve prevalecer o posicionamento de 

que seria uma “ação inominada” do artigo 129: “A ação, em qualquer dos casos, é a 

revocatória, que, todavia, se divide em ação dos atos ineficazes do artigo 129 e ação de 

atos revogáveis do artigo 130. A distinção fundamental reside no modo de obter a 

inoponibilidade do ato contestado em relação à massa falida”. Contudo, “proposta a ação, 

seguirá ela o mesmo processamento em lei disciplinado, independentemente de seu 

fundamento ser o artigo 129 ou 130”.623 

 

 Assim, no que se refere à legitimidade ativa, aplica-se a regra do artigo 132 da LRE, 

podendo a ação ser ajuizada pelo administrador judicial, na qualidade de representante 

processual da massa falida, Ministério Público ou qualquer credor, estes na qualidade de 

                                                 
622 Nesse sentido: CAMPINHO, Falência e recuperação da empresa, p. 381; THEODORO JÚNIOR; 
FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 911; PIMENTA, Eduardo 
Goulart. A ação revocatória no processo falimentar: uma abordagem interdisciplinar. Revista de Processo, 
ano 33, n. 156, p. 45-63, fev. 2008, p. 58. Sobre a regra, afirma Cahali que “na sua literalidade, não exclui 
como ‘ação própria’ a ação revocatória para declaração de ineficácia do ato, que poderá ser proposta por 
qualquer dos legitimados indicados no art. 132” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 628). 
623 CAMPINHO, Falência e recuperação da empresa, p. 381. 
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substitutos processuais da massa falida.624 Vale aqui tudo quando dissemos abaixo sobre a 

legitimidade ativa na ineficácia subjetiva (item 3.3.7).  

 

 A legitimidade passiva, por sua vez, também poderá seguir a regra do artigo 133 da 

LRE, devendo ser promovida a demanda contra aqueles que figuraram no ato ou efeito 

dele foram pagos, garantidos ou beneficiados, contra os terceiros adquirentes e contra os 

herdeiros ou legatários dessas pessoas.625 Ou seja, na forma do artigo 47 do Código de 

Processo Civil, todos aqueles que sofrerão os efeitos da decisão, em litisconsórcio passivo 

necessário unitário (infra, 3.3.8.1). 

 

 Há ressalva apenas em relação ao terceiro adquirente, elencado no inciso II do artigo 

133: na ineficácia objetiva, diversamente da subjetiva, dispensa-se qualquer avaliação da 

má-fé dos envolvidos, inclusive do terceiro adquirente (aquele que não contratou 

diretamente com o falido). Como estudamos acima, ele poderá ser atingido pela declaração 

de ineficácia objetiva e deverá compor o polo passivo da demanda, independentemente da 

sua má-fé.626  

 

 Afasta-se também o prazo decadencial de três anos para a propositura da ação 

revocatória previsto no artigo 132 da LRE, aplicando-se o limite para a declaração de 

ineficácia objetiva, que é a extinção das obrigações do falido.627 

 

 Incidem ainda as demais regras da ação revocatória com fundamento no artigo 130 da 

LRE: (i) tramitará pelo juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário (artigo 

                                                 
624 CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 94. 
625 CAMPINHO, Falência e recuperação da empresa, p. 383. 
626 Nesse sentido: “Apelação. Falência. Ineficácia. Dação em pagamento de imóvel para quitação de título de 
crédito (cheques) feita no termo legal pela sociedade devedora. Inteligência do art. 129, II, da Lei n. 
11.101/2005. O subadquirente, mesmo de boa-fé, é atingido pela declaração de ineficácia, que pode ser 
realizada ‘ex officio’ pelo juiz. A ineficácia pode ser declarada mesmo que o ato impugnado, ulteriormente, 
tenha sido objeto de sentença de adjudicação transitada em julgado, acarretando rescisão da sentença. O 
contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. Sentença de 
procedência mantida” (TJSP, Apelação 9104745-97.2008.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 22.11.2011). 
Tomazette, diversamente, ensina que “nada impede que se ajuíze uma ação específica para declarar a 
ineficácia objetiva. Nesse caso, tal ação poderá ser proposta pelo administrador judicial, pelo credor ou pelo 
Ministério Público, fazendo-se uma aplicação analógica do artigo 132 da Lei n. 11.101/05. Indiscutivelmente, 
poderão ser réus dessa ação as pessoas que participaram do ato, independentemente da sua boa-fé. A mesma 
ideia vale para os sucessores dessas pessoas que participaram do ato. Já no que tange aos terceiros 
adquirentes [...] os terceiros adquirentes a título gratuito serão sempre atingidos, mas os terceiros adquirentes 
a título oneroso não deverão ser sacrificados, a menos que já tivessem ciência do estado falimentar à época” 
(TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 476-477). 
627 Ver, infra, item 3.2.8, quando tratamos do prazo para declaração de ineficácia objetiva. 
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134); (ii) a sentença que julgar procedente os pedidos determinará o retorno dos bens à 

massa falida em espécie, com todos os acessórios ou valor de mercado (artigo 135); (iii) 

em relação aos efeitos da ineficácia, o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos 

bens ou valores entregues ao devedor e ao terceiro de boa-fé é garantida a propositura de 

ação por perdas e danos contra o devedor ou seus garantes (artigo 136)628; (iv) da sentença 

caberá recurso de apelação, a seguir as regras processuais do artigo 513 e seguintes do 

Código de Processo Civil (parágrafo único, artigo 135)629; e (v) o juiz poderá ordenar 

como medida preventiva o sequestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que 

estejam em poder de terceiro (artigo 137). 

 

3.2.8 Prazo para declaração da ineficácia objetiva 

 

 A legislação falimentar atual – da mesma forma que o fazia o Decreto revogado – 

não estipulou prazo para a declaração da ineficácia objetiva, com fundamento no artigo 

129. 

 

 Tal omissão gera certa controvérsia, intensificada especialmente a partir da vigência 

da Lei 11.101/05, que afastou a necessidade de ajuizamento da ação revocatória para a 

declaração de ineficácia objetiva, reforçando a tese de que não incidiria à declaração de 

ineficácia objetiva o prazo decadencial de três anos previsto para a revocatória (artigo 132, 

LRE).630 

 

 Com efeito, há autores, como Bezerra Filho, defensores da tese de que o prazo 

decadencial de três anos previstos no artigo 132 da LRE aplica-se apenas à ação 

revocatória. “Para os casos do art. 129, a ineficácia pode ser declarada até o momento do 

trânsito em julgado da sentença de extinção das obrigações, prevista no art. 159; a partir 

deste momento, não mais existentes obrigações em favor da massa, desaparece qualquer 

                                                 
628 Ver, infra, estudo completo sobre os efeitos da declaração de ineficácia objetiva (item 3.2.9 e subitens). 
629 Não há mais a diferenciação sobre os efeitos do recurso de apelação, como o fazia do Decreto-Lei: em 
ambos os casos a apelação será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 520, CPC), sem prejuízo 
de que sejam utilizados os mecanismos processuais para afastar o efeito suspensivo (NERY JÚNIOR; 
NERY, Leis civis comentadas, p. 478). 
630 Considerando que na vigência do Decreto se entendia que tanto na ineficácia objetiva (artigo 52) como na 
subjetiva (artigo 53) era imprescindível a propositura da ação revocatória, o prazo decadencial do artigo 56, 
§1º acabava sendo aplicado nas duas situações. Nessa linha, ver, dentre outros: ABRÃO, Da ação 
revocatória, p. 120 e CAHALI, Fraude contra credores, p. 611. 
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interesse processual para o pedido que seria feito em ação declaratória de ineficácia, com 

fundamento na ineficácia objetiva”.631  

 

 Há outros, como Nelson Nery e Nery, que, embora sustentem a inaplicabilidade do 

prazo decadencial de três anos da ação revocatória à ineficácia objetiva, entendem pela 

imprescritibilidade da ação, em razão de seu cunho meramente declaratório.632  

 

 Há, ainda, a posição de Cahali que afasta a imprescritibilidade do reconhecimento da 

ineficácia objetiva, e, como decorrência da compatibilidade entre a ação pauliana e ação 

revocatória falimentar, “os atos caracterizados como de fraude contra credores restam 

incólumes no prazo decadencial (três anos a partir da decretação da falência do art. 132 da 

LRF), sujeitando-se apenas ao prazo do art. 178, II, do CC (quatro anos, contados da 

prática do ato)”.633 

 

 Há, por fim, como Theodoro Júnior e Faria, os defensores do posicionamento 

segundo o qual a declaração de ineficácia objetiva estaria sujeita ao prazo decadencial de 

três anos previsto para a ação revocatória, pois “prevendo a mesma lei que a ineficácia 

objetiva (art. 129) poderá ser objeto de ação revocatória (embora não obrigatoriamente) 

(art. 129, parágrafo único), não há razão para pensar que, na espécie, embora a declaração 

judicial se apresente liberada da observância do marco temporal do art. 132. Seria 

incongruente admitir que a mesma ação revocatória, ora estivesse submetida a um prazo 

decadencial de três anos, ora pudesse ser manejada sem subordinação a prazo algum”.634  

                                                 
631 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 293. Tomazette sustenta que “como a 
ação sequer é necessária, não se pode falar em um prazo fatal para tal pedido de ineficácia e, por isso, 
acreditamos que ela poderá ser requerida até a extinção das obrigações” (TOMAZETTE, Curso de direito 
empresarial, p. 478). No mesmo sentido, embora apontem como limite o “encerramento da falência” e não a 
“extinção das obrigações do falido”: CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 384-385; 
NOGUEIRA, Ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência, p. 491. 
632 Assim afirma Pontes de Miranda: “As ações derivadas no Decreto-Lei 7.661, art. 52, ou o art. 110 do 
Código Civil, essas são imprescritíveis, por serem declaratórias” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de 
direito privado, t. IV, p. 480). Importante ressaltar, no entanto, que no tomo XXVIII da mesma obra o mestre 
parece sustentar a aplicação do prazo “preclusivo” da ação revocatória para as ações dos artigos 52 e 53 (p. 
423). Na mesma linha Nery Júnior e Nery defendem à inaplicabilidade do prazo do artigo 132 à ineficácia 
objetiva, apontando que a pretensão teria perpetuidade e seria imprescritível (NERY JÚNIOR; NERY, Lei 
civis comentadas, p. 474). Também nesse sentido: SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação 
revocatória, p. 920. 
633 CAHALI, Fraude contra credores, p. 611. 
634 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
946. Na mesma linha, Franco e Sztajn afirmam que o prazo de três anos do artigo 132 somente se aplicaria 
para o artigo 130, “todavia, é duvidoso que se possa deixar a ação, prevista na norma do art. 129 da LRE, 
sem qualquer limite de tempo, razão pela qual, quiçá, seja melhor manter a orientação anterior e considerar 
esse um prazo comum para ambas a revocatória e revogatória” (FRANCO; SZTAJN, Falência e recuperação 



 206

 

 Na doutrina italiana, igualmente, há dissenso sobre o prazo decadencial da ação 

revocatória – previsto no artigo 69-bis635, introduzido pela Reforma de 2006 – em relação à 

declaração da ineficácia com fundamento nos artigos 64 e 65 da Lei Falimentar, 

equivalente às hipóteses de ineficácia objetiva do nosso sistema (“ineficacia ex lege”). 

Divide-se também a doutrina entre a parcela minoritária, defensora da aplicação do prazo 

decadencial da revocatoria fallimentare à ineficacia ex lege636, e aqueles que sustentam a 

inaplicabilidade do prazo, em razão do caráter meramente declaratório da ineficácia com 

fundamento nos artigos 64 e 65.637 

 

 De fato, a questão não é simples e envolve assuntos de alta complexidade jurídica. 

Ponderando os aspectos jurídicos de cada um dos posicionamentos, parece-nos mais 

correto o posicionamento de Bezerra Filho, defensor da possibilidade de declaração de 

ineficácia objetiva até a extinção das obrigações do falido. 

 

 Primeiro, porque não seria possível entender-se pela imprescritibilidade da ação, pois 

não se cuida de uma decisão simplesmente declaratória, como bem aponta Cahali638, além 

da insegurança jurídica que tal entendimento traria para todos aqueles que contrataram com 

o falido no período anterior à quebra.  

 

                                                                                                                                                    
da empresa em crise, p. 169-170). Também nesse sentido: PIMENTA, A ação revocatória no processo 
falimentar: uma abordagem interdisciplinar, p. 58; SANTOS, A ação revocatória na nova lei de recuperação 
de empresas e falência, p. 344-345. 
635 “Art. 69-bis. Decadenza dall'azione. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non 
possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni 
dal compimento dell'atto”. Antes dele, muito se discutia se a ação revocatória estava sujeita a prazo 
prescricional ou decadencial, pela aplicação analógica do artigo 2.903 do Código Civil (que fala em 
prescrição de cinco anos). Ver, dentre outros: PAJARDI, BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 105-
127, MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 207-211; FERRARI, Il fallimento, p. 374-375. Sobre 
a regra depois da reforma, ver: FAUCEGLIA Giuseppe; PANZANI, Luciano (Org.). Fallimento e altre 
procedure concorsuali. Torino: UTET Giuridica, 2009. v. 1; MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla 
legge fallimentare, p. 362-363; LO CASCIO, Codice commentato del falimento, p. 581-583; AMBROSINI; 
CAVALLI; JORIO, Il fallimento, p. 456-459; BONFATTI, Sido; CENSONI, Paolo Felice. La riforma della 
disciplina dell’azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. 
Padova: CEDAM, 2006, p. 34-36; MONTANARI, Massimo. Articolo 69 bis. In: FABIANI, Massimo 
(Coord.). Il nuovo diritto fallimentare. Bologna: Zanichelli Editore, 2006. p. 1.085-1.095; TERRANOVA, 
Giuseppe. La nuova disciplina delle revocatorie fallimentari. Padova: CEDAM, 2006, p. 89-99. 
636 NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crisi dele imprese, p. 172. 
637 FAUCEGLIA; PANZANI, Fallimento e altre procedure concorsuali, p. 698-699; LO CASCIO, Codice 
commentato del falimento, p. 583-584; BONFATTI; CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, p. 155; 
MONTANARI, Articolo 69 bis, p. 1094-1095; GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, p. 159. 
638 CAHALI, Fraude contra credores, p. 611. 
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 Segundo, na linha do quanto defendido no presente trabalho, os prazos decadenciais 

do direito civil, referentes à fraude contra credores, não têm cabimento depois de decretada 

a falência do devedor, devendo prevalecer as regras especiais da Lei Falimentar sobre o 

assunto.639  

 

 Terceiro, porque deve ser levada em consideração a diferença existente entre a 

ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva: conquanto defendamos no presente trabalho que 

existe uma proximidade entres elas, já que ambas visam à declaração relativa de ineficácia 

do negócio apenas frente à massa falida, diferenciadas apenas pelo elemento subjetivo 

(consilium fraudis) e elemento procedimental (vias processuais), há outros aspectos que 

deverão ser considerados para o fim de estipulação do prazo. 

 

 A razão pela qual o legislador diferenciou as duas hipóteses – em função do elemento 

subjetivo e do aspecto processual – justifica-se pelo diverso grau de gravidade dos atos 

praticados pelo falido, que possibilitam inclusive a presunção da fraude, dispensando-se a 

prova da má-fé e do prejuízo da massa falida. Os atos elencados no artigo 129 foram 

selecionados em razão das características próprias que denotam os fortes indícios de fraude 

e do prejuízo que, em regra, causam à massa falida. 

 

  Justamente por isso que o legislador dispensou o ajuizamento de ação própria para 

seu reconhecimento, que pode ocorrer inclusive de ofício pelo magistrado. Apesar de 

defendermos aqui a necessidade de respeito ao contraditório, com a intimação dos 

envolvidos, não se afasta a possibilidade de declaração incidental, sem produção de provas, 

bastando que esteja convencido o magistrado da subsunção das hipóteses legais ao caso 

concreto. 

 

 Nas hipóteses do artigo 130 da LRE, diversamente, essa presunção de fraude não 

existe, o que justifica o ajuizamento da ação revocatória e a necessidade de prova da fraude 

dos envolvidos (inclusive do terceiro adquirente) e do prejuízo da massa falida. Natural, 

então, que nesse caso exista um prazo decadencial que envolve, não se pode negar, a 

propositura de uma ação própria para esse reconhecimento. 

 

                                                 
639 Ver, infra, item 3.3.9. 
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 A situação é análoga àquela existente na ação pauliana comparada à fraude à 

execução: a legislação estabeleceu expressamente o prazo decadencial de quatro anos para 

o ajuizamento da ação em combate à fraude contra credores (artigo 178, II, CC/02), ao 

passo que na fraude à execução tal dispositivo não tem incidência, em razão das suas 

peculiaridades (início do interesse processual apenas com a existência de demanda capaz 

de conduzir o devedor à insolvência, dispensa de ajuizamento de ação para a declaração 

etc.).640 

 

  Portanto, segundo pensamos, no que se refere ao prazo para a declaração da 

ineficácia objetiva, afasta-se a aplicação do artigo 132 da LRE, de modo que o termo 

inicial da declaração – por meio de todas as vias processuais do parágrafo único do artigo 

129 – será a decretação da falência e o termo final será a extinção das obrigações da falida, 

oportunidade em que se encerra também o interesse processual na medida. 

 

 E, ainda que seja proposta ação revocatória com fundamento no artigo 129 da LRE, 

continua afastado o prazo decadencial de três anos. Isso porque, cuida-se de medida com 

fundamento no artigo 129 e não no artigo 130, devendo ser respeitado o prazo final para a 

declaração da ineficácia objetiva. 

 

 Consoante já estudamos, a ação própria para a declaração de ineficácia objetiva – 

quando eventualmente necessário demonstrar que o ato impugnado se enquadra nas 

hipóteses dos incisos do artigo 129 – é a própria ação revocatória. Contudo, com as 

adaptações necessárias, e, dentre esses ajustes está o respeito ao prazo decadencial da 

declaração de ineficácia. 

                                                 
640 A doutrina, de modo geral, não enfrenta a questão de quando seria o prazo final para a decretação da 
fraude à execução, se é que ele existe. Sobre o assunto, Cahali afasta a aplicação do prazo de quatro anos da 
ação pauliana à fraude à execução, em razão da desnecessidade de ação especial e afirma: “descartado, aqui, 
o estudo do árido tema da imprescritibilidade das ações declaratórias, parece-nos, contudo, que, tratando-se 
de relações de efeitos patrimoniais, seria de admitir-se a prescrição de dez anos do art. 205 do atual CC para a 
ação declaratória de ineficácia do ato fraudulento – a pretensão mais se caracteriza como sendo de natureza 
pessoal” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 364). Há alguns precedentes no sentido de 
imprescritibilidade da declaração de fraude à execução: “Em se tratando de fraude à execução, a decisão que 
a pronúncia tem natureza preponderantemente declaratória e, como cediço, as decisões declaratórias, em que 
se busca tão somente uma certeza jurídica, não sofrem influência do tempo ou sequer tem prazo de exercício 
fixado em Lei, de sorte que não se sujeitam à prescrição ou à decadência. Diante da verificação da doação de 
usufruto posterior ao ajuizamento da ação de execução, da citação válida do executado e, ainda, do registro 
da demanda executiva junto à matrícula do imóvel, mister seja reconhecida a ocorrência de fraude à execução 
com a consequente declaração de ineficácia do ato” (TJMG, Agravo 1.0702.98.008374-6/0011, Rel. Des. 
Sebastião Pereira de Souza, Julg. 11.03.2009). No mesmo sentido: TJSP, Agravo regimental 0131116-
52.2011.8.26.0000, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j. 10.08.2011.    
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 Não se pode olvidar que a ação revocatória não é uma ação típica.641 Cuida-se, na 

verdade, de uma medida visando à declaração de ineficácia relativa de determinado ato, 

com a consequente restituição do bem ao acervo da massa falida ou do valor 

correspondente, atendidas as determinações da lei (legitimidade ativa e passiva, 

competência etc.). É possível assim sustentar-se sua aplicação para a ineficácia objetiva 

porque se estará apenas fazendo as adequações necessárias e aplicando as regras da ação 

revocatória, naquilo que couber, em razão do direito material envolvido (ineficácia 

objetiva). 

 

 Daí porque entendemos ser possível afirmar que essas duas “ações” tenham prazos 

diversos: em cada uma delas deverão ser atendidas as regras e peculiaridades do direito de 

fundo envolvido, de acordo com o seu fundamento legal (artigo 129 ou artigo 130 da 

LRE).  

 

3.2.9 Efeitos da decisão que declara a ineficácia 

 

 Para a avaliação dos efeitos da decisão (sentença ou decisão interlocutória) 

declaratória da ineficácia com fundamento no artigo 129 da legislação falimentar 

(ineficácia objetiva) devemos relembrar o quanto estudado nos itens 3.2.1 e 3.2.2, sobre a 

opção do legislador falimentar pela “ineficácia relativa” do ato. 

 

 Estabelecemos a premissa de que se cuida de decisão com natureza declaratória, que 

reconhece a ineficácia do negócio jurídico, apenas em relação à massa falida. Trata-se de 

ineficácia relativa (inoponibilidade perante a massa falida), somada ainda ao caráter 

restitutório da decisão, para que o bem retorne para a massa falida, a fim de ser liquidado e 

utilizado o respectivo produto no pagamento dos credores. 

 

3.2.9.1 Efeitos em relação à massa falida 

 

 Diante das conclusões acima expostas, parece não existirem maiores dificuldades na 

identificação dos efeitos da decisão em relação à massa falida: a partir do momento em que 

                                                 
641 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.3.1, quando tratamos da ausência de tipicidade da ação revocatória.  
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a decisão passar a produzir seus efeitos (definitivos ou provisórios, se houver pendente 

recurso não dotado de efeito suspensivo), o ato objeto da declaração não terá eficácia em 

relação a ela. 

 

 Em termos pragmáticos, isso significa dizer que, para a massa falida, tudo se opera 

como se o ato nunca tivesse sido praticado pelo falido e contratante, podendo o 

administrador judicial, na qualidade de representante da massa, tomar todas as medidas 

visando à arrecadação e posterior alienação do bem (móvel, imóvel, dinheiro etc.), na 

forma dos artigos 108, 139 e seguintes da LRE, ignorando a relação jurídica objeto da 

ineficácia objetiva. 

 

  O objetivo da ação revocatória falimentar é justamente a proteção da coletividade 

dos credores, por meio da recomposição do patrimônio do falido. Não apenas o negócio 

será ineficaz em relação aos credores, como também a sentença determinará o retorno do 

bem à massa, mediante a “restituição”, que poderá se dar, dependendo da hipótese, por 

meio da execução da sentença (ou decisão). 

 

 Com ensina Carvalho de Mendonça, “relativamente à massa, tudo deve voltar à 

situação em que achava anteriormente, ao estado quo ante. Assim, se o terceiro recebeu do 

devedor, em virtude do ato, bens ou dinheiro, deve restituí-lo à massa e, assumindo a sua 

posição anterior, concorrer a esta como credor quirografário, ou privilegiado, conforme a 

natureza do crédito; se foi pronunciada a ineficácia de uma remissão de débito, a obrigação 

extinta revive com todas as suas modalidades, isto é, com a condição, se a obrigação era 

condicional, com prazo se era contratada in diem; se se trata de uma hipoteca ou qualquer 

outra garantia real, desaparece o direito de preferência por ele estabelecido; se da 

constituição de um direito em vantagem de terceiro, relativamente à massa ficará extinto 

êsse direito”.642 

 

 No estudo da massa falida, a doutrina aponta sua subdivisão em massa falida 

subjetiva (ou massa passiva ou dos credores), que é o “sujeito de direito despersonalizado 

                                                 
642 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 569-570. Também 
Pontes de Miranda: “A noção de ineficácia relativa permite que se tenha por acontecido tudo que aconteceu, 
porém não contra a massa. À massa fica o caminho como se não estivesse fechado. O bem está no patrimônio 
do terceiro, mas a massa pode ir até lá e tirá-lo, porque, para a massa, ele não está lá” (PONTES DE 
MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 371). 
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voltado à defesa dos interesses gerais dos credores de uma sociedade empresária falida” 

formado pela comunhão dos credores e a massa falida objetiva (ou massa ativa), que é “o 

conjunto de bens arrecadados do patrimônio da sociedade falida”.643 

 

 Parece-nos que será beneficiada pela declaração de ineficácia tanto a massa falida 

subjetiva, garantindo a recomposição patrimonial em prol de todos os credores, 

favorecendo-se a coletividade de credores que lhe compõem, como a massa falida objetiva, 

que será diretamente beneficiada pela ineficácia, mediante o acréscimo do bem aos demais 

já arrecadados do patrimônio do falido e que servirão, após a alienação, para o pagamento 

dos credores. 

 

 Na massa falida subjetiva a ser favorecida pelo retorno do bem incluem-se todos os 

credores do falido, não se podendo limitar apenas àqueles existentes à época do ato 

incriminado. Não é possível a separação do patrimônio do falido para esse fim, 

especialmente para se estabelecer distinções entre os credores da mesma classe.644 Todos 

os credores componentes da massa falida serão beneficiados, respeitados, naturalmente, a 

ordem de pagamento de credores (artigo 83, LRE) e eventuais pendências judiciais sobre a 

existência do crédito ou sua classificação. 

 

 Por outro lado, é importante lembrar que embora a massa falida seja a principal 

favorecida pela ineficácia do negócio jurídico, a legislação não deixa o contratante sem 

possibilidade de ressarcimento do prejuízo que essa decisão lhe causou. Ou seja, a decisão 

declaratória de ineficácia não lhe atingirá apenas ao beneficiá-la com a viabilidade de 

arrecadação e alienação de ativo, pois, dependendo da situação, essa alienação gerará um 

direito ao contratante de boa-fé, a ser exercido em face da massa falida. 

 

                                                 
643 COELHO, Curso de direito comercial, v. 3, p. 322-323; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e 
recuperação de empresas, p. 282-283. Alguns autores apontam a massa falida objetiva como um patrimônio 
separado, de afetação, consistente no conjunto de bens vinculados ao processo, cuja gestão caberá ao 
administrador judicial: TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 433; REQUIÃO, Curso de direito 
comercial, v. 1, p. 154). 
644 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 203. No mesmo sentido Cahali, ressaltando ainda que o 
raciocínio vale para os atos do artigo 129 e a ação revocatória do artigo 130 (CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 591). Também Leonel ensina que as vantagens da revogação do ato fraudulento “refletem-se em 
favor de toda a massa, uma vez que, na falência, a revocatória é medida de proteção coletiva” (LEONEL, Da 
ação revocatória no direito de falência, p. 124). Ainda nesse sentido: ABRÃO, Da ação revocatória, p. 112; 
PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 415; FERREIRA, Tratado de direito 
comercial, p. 633. Em sentido contrário VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 380; THEODORO 
JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 914. 
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 Consoante veremos a seguir, na hipótese de contratante de boa-fé – viável apenas na 

ineficácia objetiva (artigo 129) –, haverá o direito ao pedido de restituição, com 

fundamento nos artigos 85 e seguintes da legislação falimentar, a ser formulado em face da 

massa falida. 

 

 Esse fato pode passar despercebido em um primeiro momento, mas tem muita 

relevância. Como anota Coelho “em razão do pedido de restituição previsto no art. 136, o 

administrador judicial ou legitimado (Ministério Público ou qualquer credor) que estiver 

cogitando postular a declaração de ineficácia de certo ato deve avaliar criteriosamente se o 

resultado final será positivo ou negativo para a comunhão de credores. Se o bem apartado 

da massa falida por ato ineficaz estiver na propriedade do contratante de boa-fé, a 

declaração de ineficácia pode redundar na redução dos recursos disponíveis na massa para 

atendimento dos credores, tendo em vista a natureza de crédito extraconcursal do titular do 

direito à restituição”.645 

 

3.2.9.2 Efeitos em relação ao falido 

 

 No que se refere aos efeitos da decisão declaratória de ineficácia em relação ao 

falido, o negócio jurídico, apesar de ineficaz frente à massa falida, continuará válido e com 

a manutenção de sua eficácia em relação ao falido e àquele com que ele contratou. 

Conquanto prevaleça o entendimento de que ele não deve compor o polo passivo de 

eventual ação revocatória, o falido sofrerá os efeitos da sentença (na ação revocatória) ou 

de eventual decisão interlocutória.646 

 

 O falido (sociedade empresária ou empresário individual), portanto, permanece 

responsável pelas obrigações que livremente assumiu, podendo o terceiro de boa-fé buscar 

que ele responda pelas perdas e danos sofridas em decorrência da declaração de 

ineficácia.647  

 

                                                 
645 COELHO, Curso de direito comercial, p. 338-339. E complementa ainda que “o administrador judicial ou 
o legitimado (que ingressar com o pedido, a ação própria ou a ação revocatória) responde por má 
administração dos interesses da comunhão de credores se ignorar esse cálculo de custo e benefício” (Ibid., p. 
339). 
646 Sobre o assunto, ver, infra, item 3.3.8.2. 
647 CAHALI, Fraude contra credores, p. 604; CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial 
brasileiro, 7. ed., p. 513. 
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 Justamente por isso a disposição prevista no §2º do artigo 136 da Lei 11.101/05, 

garantindo “ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra 

o devedor ou seus garantes”. A pretensão desse ressarcimento dos danos se voltará em face 

do falido – ou seus garantes – e não em face da massa falida.648 

 

  Requião, ao tratar do aspecto pragmático da ineficácia, ensina que “se o falido, por 

exemplo, pagar aos credores, se a falência for encerrada com o cumprimento de todos os 

atos processuais, obtendo o devedor a declaração de extinção de suas obrigações, se 

obtiver concordata suspensiva da falência, os atos praticados, objeto da ação revocatória, 

que resultaram na declaração de ineficácia contra a massa falida, têm plena eficácia contra 

o falido reabilitado ou tornado concordatário”.649 

 

 Isso significa dizer também que, na possível, embora improvável, hipótese de 

encerramento da falência com o pagamento de todos os credores (artigo 158, incisos I e II, 

LRE), e caso o bem objeto do negócio não tenha sido alienado pela massa falida, esse bem 

não retornará ao patrimônio do devedor e sim ao patrimônio do alienatário, pois a eficácia 

operou-se apenas no tocante à massa falida.650  

 

 Declarada, por exemplo, a ineficácia de uma doação de um imóvel realizada pelo 

falido em benefício de terceiro, e não tendo sido esse bem alienado pela massa falida (a 

expropriação desse bem), uma vez encerrado o processo falimentar, não terá o falido 

                                                 
648 Não nos parece correta, assim, a afirmação de Bezerra Filho de que “esta ação de perdas e danos apenas 
poderá ser ajuizada contra a massa falida ou contra o eventual garante” (BEZERRA FILHO, Lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 298). 
649 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 192. Da mesma forma ensinam Theodoro Júnior e Faria: 
“A maior importância da qualificação como ineficaz de um negócio jurídico em fraude de credores reside em 
que a declaração judicial da fraude não lhe retira a validade. O adquirente continuará dono do bem, ou titular 
do direito, mesmo depois de sua arrecadação para a massa. O despojamento de seu direito só vira a acontecer 
com a expropriação executiva, como parte da realização do ativo da massa. Se, por alguma razão, o bem não 
for levado a arrematação, nunca o adquirente terá sido privado de seu domínio. Continuará dono do bem 
como se jamais houvesse praticado a fraude contra credores do alienante. E, até mesmo depois da 
expropriação executiva, nem sempre restará o adquirente totalmente privado de direitos que lhe transmitiu 
validamente o falido. Tendo adquirido de boa-fé o bem transferido pelo insolvente, conservará o adquirente o 
direito à restituição, perante a massa, dos bens ou valores entregues ao devedor por força do contrato atacado 
pela revogação falimentar (art. 136 da atual Lei de Falência; art. 54, §1º do Decreto-Lei nº 7.661)” 
(THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
908). 
650 MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados na falência, p. 472. 
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direito a reaver esse imóvel, que continuará sendo de propriedade do donatário, como o era 

antes de declaração de ineficácia.651  

 

 O falido, assim, não será, sob nenhuma hipótese, durante ou depois de encerrado o 

processo falimentar, favorecido ou privilegiado com a declaração de ineficácia do negócio, 

pois, como aponta Abrão, “se por qualquer motivo desaparece o estado de falência, o bem 

volta ao terceiro e não ao ex-falido”652, que suportará as consequências jurídicas da fraude 

perpetrada. 

 

 É verdade que, usualmente, o falido (especialmente a sociedade empresária) ficará 

privado de todos os seus bens com o fim da liquidação falimentar, mas, na remota hipótese 

de a falência ser superavitária, haverá a manutenção do negócio jurídico objeto da 

ineficácia e efetiva possibilidade de reparação, por parte do falido, daquele atingido pela 

ineficácia.653   

  

  É interessante, no entanto, pensar na eventual reparação de danos buscada em face do 

falido, ou mesmo na manutenção do negócio jurídico declarado ineficaz nessas hipóteses – 

encerramento da falência e/ou extinção das obrigações do falido –, que resvalaria na 

discussão sobre a manutenção da personalidade jurídica do falido (sociedade empresária) 

com o encerramento da falência. 

 

 Porque somente faz sentido em se cogitar qualquer situação envolvendo a pessoa do 

falido (sociedade empresária ou empresário individual), especialmente após o 

encerramento do processo de falência (artigo 156, LRE), extintas ou não as suas 
                                                 
651  “[...] o particeps fraudis (adquirente) conserva intacta a sua propriedade sobre o bem que lhe transmitiu o 
devedor, até que venha a ocorrer sua realização com entrega do produto para a massa. Se, portanto, houver a 
realização do passivo sem que seja necessária a expropriação do bem objeto da revocatória, o adquirente terá 
o mesmo liberado de todos os riscos com que a sentença de procedência o ameaçava” (THEODORO 
JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 954). Sobre essa 
questão, Tepedino acrescenta que “o STF já teve a oportunidade de negar à falida e seus acionistas, depois do 
encerramento do respectivo processo, a restituição de um bem cuja alienação fora considerada ineficaz, mas 
que não chegara a ser alienado pela extinta massa” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência, p. 458). Cuida-se do Recurso Extraordinário n. 68970, Rel. Min. Amaral Santos, j. 
16.03.1971: “Ação revocatória. Legitimatio ad causam. Interpretação do art. 52, VIII, da lei de falências. I. A 
falida e seus acionistas não tem legitimatio ad causam para fazer valer a decisão revocatória em seu favor. II. 
a revocatória não devolve os bens ou seu valor ao falido, mas a massa. Desde que esta já não existe, pelo 
encerramento da falência, não há como fazer-se essa restituição. III. Recurso extraordinário não conhecido”. 
652 ABRÃO, Da ação revocatória, p. 131. Leonel, igualmente, ensina que “permanecendo válida a relação 
entre as partes, o falido é que não poderá prevalecer-se das vantagens que decorrem do pronunciamento da 
revogação” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 125). 
653 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 458.  
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obrigações (artigo 158, LRE), se esse falido ainda existir, ou seja, se não tiver sido extinta 

a sociedade empresarial.   

 

 Conquanto o assunto seja controverso654, segundo pensamos, a sentença que extingue 

o processo de falência, prevista no artigo 156 da legislação, tem caráter meramente 

processual e não é suficiente para a extinção da personalidade jurídica do falido, tanto 

assim que a partir dela voltam a correr os prazos prescricionais em face do falido (artigo 

157, LRE). 655  

 

 Encerrado o processo falimentar, o falido ainda é dotado de personalidade jurídica, e 

“a) os credores readquirem a liberdade de agir individualmente contra o falido, podendo 

promover contra ele ação para cobrar o saldo de seus créditos, se houver; b) recomeça a 

correr o prazo prescricional relativo às obrigações do falido (art. 157); c) as ações e 

execuções em face do devedor poderão retomar o seu curso, que ficara suspenso com a 

decretação da falência; d) a sentença proferida na ação que demandar quantia ilíquida 

poderá ser executada (art. 6º, caput, c.c os art. 157)”. 656 

 

                                                 
654 Ver, dentre outros: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Comentários à nova lei de falência e recuperação de 
empresas. In:______; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão (Coord.). Comentários à nova lei de falência e 
recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1.022-1.047 e BEZERRA FILHO, Manuel 
Justino. Dissolução, liquidação e extinção da sociedade empresária à luz da legislação civil e falimentar (a 
falência como causa (ou não) da extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária). In: ADAMEK, 
Marcelo Vieira Von (Coord.). Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 624-636. 
655 A “extinção das obrigações não se confundem com o encerramento do processo de falência. Contudo, a 
partir do encerramento é que se contam os prazos previstos em lei para que possa o falido requerer, em certas 
hipóteses, a extinção das obrigações” (PACHECO, Processo de recuperação judicial, extrajudicial e 
falência, p. 422). Também Bezerra Filho aponta que “a sentença de encerramento da falência tem caráter 
meramente processual, permanecendo o devedor falido com todas as obrigações em aberto” (BEZERRA 
FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 320). 
656 CORRÊA-LIMA, Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 1.042. Também 
Fazzio Júnior aponta que “uma vez encerrada a falência, os credores remanescentes poderão executar o falido 
pelo saldo de seus créditos” (FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 357). 
Nessa linha precedente do Superior Tribunal de Justiça: “O mero encerramento da falência, com a 
comunicação do ato ao registro comercial, não conduz à dissolução da sociedade, à extinção das obrigações 
do falido ou à revogação do decreto de quebra. – A personalidade jurídica da falida não desaparece com o 
encerramento do procedimento falimentar, pois a sociedade pode prosseguir no comércio a requerimento do 
falido e deferimento do juízo, ou mesmo, conforme determinava a anterior Lei Falimentar, requerer o 
processamento de concordata suspensiva. – A sociedade falida perdura até que se promova o processo 
extintivo de suas obrigações, nos termos dos artigos 134 e 135 da anterior Lei Falimentar. A expedição de 
ofício comunicando o encerramento do procedimento falimentar à Junta Comercial não impede a cobrança 
dos créditos remanescentes ou que o falido ou o sócio da sociedade falida requeira a declaração judicial da 
extinção de suas obrigações” (Resp 883.802, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.05.2010).    
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 A extinção da personalidade jurídica do falido somente poderá ocorrer a partir da 

efetiva extinção de suas obrigações (artigo 158, LRE).657 Explica-se: considerando-se que 

a falência é hipótese de dissolução da sociedade empresária658, será depois da declaração 

de extinção das obrigações, com fundamento nos artigos 158 e 159, que esse processo de 

dissolução será encerrado, extinguindo-se então a personalidade jurídica do falido.659  

 

 O procedimento para a extinção da sociedade será finalizado quando cumpridas as 

etapas da dissolução, liquidação e extinção da sociedade, pois somente a dissolução não é 

suficiente para a extinção da sociedade empresária, especialmente em se tratando de 

dissolução decorrente do processo falimentar, durante o qual o falido mantém sua 

personalidade jurídica.660 

 

                                                 
657 Nesse sentido: TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 376. Já para Corrêa-Lima a sentença que 
declarar extintas as obrigações do falido “por si só, não é suficiente para extinguir a personalidade jurídica da 
sociedade empresarial até então falida. Ela continuará a existir enquanto dever algo a alguém, pois não se 
concebe a existência de obrigação sem sujeito” e “não compete ao juiz da falência decretar extinta a 
sociedade empresarial falida [...] somente os sócios, em assembleia geral, reunião ou ato contratual, poderão 
deliberar a extinção da sociedade; mas, para tanto, deverão pagar todos os débitos da pessoa jurídica” 
(CORRÊA-LIMA, Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 1.047). 
658  Artigo 206, II, c, da Lei 6.046/76 (sociedades por ação) e artigos 1.044, 1.051, I e 1.087 do Código Civil 
de 2002, sobre as outras modalidades societárias. “A decretação da falência provoca a dissolução da 
sociedade empresária. Trata-se de ato judicial que instaura uma forma específica de liquidação do patrimônio 
social, para que a realização do ativo e satisfação do passivo sejam feitas não por um liquidante escolhido 
pelos sócios ou nomeado pelo juiz da ação de dissolução, mas sim pelo próprio Poder Judiciário, no âmbito 
do juízo falimentar, com a colaboração do administrador judicial. A falência é hipótese de dissolução total 
judicial” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 286). 
659 A Lei das Sociedades Anônimas trata do assunto, prevendo a dissolução, liquidação e, quando finalizada a 
liquidação, a extinção da sociedade (artigo 219, I). O artigo 1.109 do Código Civil igualmente prevê que 
depois de aprovadas as contas, a liquidação será encerrada e a “sociedade se extingue”. Também o artigo 51 
do Código Civil induz ao entendimento de que finalizada a liquidação deve ser extinta a sociedade: “Nos 
casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para 
os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, 
a averbação de sua dissolução. § 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que 
couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o 
cancelamento da inscrição da pessoa jurídica”. 
660 Shimura, tratando da personalidade jurídica do falido quando decretada a falência (ainda sob a vigência do 
Decreto-Lei 7.661), sustenta: “[...] com a simples decretação da falência, não há extinção da personalidade 
jurídica da sociedade, pois se desenvolve por etapas, quais sejam, liquidação, rateio entre os credores, 
partilha de bens residuais entre os sócios falidos, e por fim, inscrição do ato no Registro do Comércio” 
(SHIMURA, Sérgio Seiji. Legitimidade da sociedade falida após o encerramento da falência – subsistência 
da personalidade. Justitia, v. 158, p. 38-40, abr./jun. 1992, p. 40). Na mesma linha, também antes da atual 
legislação falimentar, Calças: “Em que pese à redação do artigo 1.044, parte final, do Código Civil 
estabelecer que a sociedade empresária dissolve-se de pleno direito pela declaração da falência, em rigor, a 
extinção da personalidade jurídica da sociedade não decorre da aludida sentença, haja vista que a sociedade, 
durante a tramitação do processo de falência, continua a ter personalidade jurídica, perdendo apenas a livre 
disponibilidade, onerabilidade e administração de seus bens, que passam a ser administrados pelo síndico, 
sofrendo ainda algumas restrições de natureza processual, já que perderá a capacidade ativa e passiva para 
litigar sobre bens, direitos e interesses da massa falida” (CALÇAS, Sociedade limitada no novo Código Civil. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 172). 
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 Ainda assim, é possível a manutenção da personalidade jurídica da sociedade falida 

após a extinção das suas obrigações, mas apenas se for requerida pelos sócios, acionistas 

ou pessoa física, no caso do empresário individual.  

 

 Isso porque, como ensina Coelho, “a dissolução por falência, como, aliás, qualquer 

outro procedimento dissolutório, amigável ou judicial, pode ser interrompida com a 

reversão dos efeitos dissolutórios. Em caso de interrupção, a sociedade empresária retorna 

ao estatuto anterior ao ato de dissolução, normalmente voltando à prática regular dos seus 

negócios. A declaração judicial de extinção das obrigações antes da sentença de 

encerramento do processo falimentar (o chamado ‘levantamento da falência’) é um modo 

particular de interrupção da dissolução falencial. Mesmo depois de encerrado o processo, 

podem os antigos sócios reabilitar a sociedade empresária falida, revertendo os efeitos 

dissolutórios da falência, com o objetivo de fazê-la retornar à exploração da atividade”.661 

 

 Trata-se, no entanto, de situação pouco provável, por razões econômicas e de 

mercado não há interesse no retorno às atividades de uma sociedade empresária cuja 

falência fora decretada e, segundo pensamos, somente ocorrerá se houver interesse dos 

sócios nesse sentido. O quadro que se instaura na maioria das situações é, após encerrada a 

falência – e mantida ainda personalidade jurídica (artigo 156, LRE) –, a extinção das 

obrigações do falido se dá com fundamento em qualquer das hipóteses dos incisos do 

                                                 
661 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 286. Na mesma linha 
sustenta Tomazette que “nos casos em que os credores são pagos ou mesmo nos casos de extinção das 
obrigações, previsto pelo artigo 158 da Lei n. 11.101/05, nada impede que seja feita a opção pela saída do 
processo de dissolução e o retorno às atividades normais. Contudo isso é muito raro” (TOMAZETTE, Curso 
de direito empresarial, p. 376). Bezerra Filho também entende que “a falência é causa de dissolução e forma 
de liquidação da sociedade empresária, que, porém, não se extingue após a finalização do processo falimentar 
e conserva sua personalidade jurídica intacta, podendo voltar normalmente à sua atividade empresarial, como 
o mesmo registro na Junta Comercial” (BEZERRA FILHO, Dissolução, liquidação e extinção da sociedade 
empresária à luz da legislação falimentar (a falência como causa (ou não) da extinção de personalidade 
jurídica da sociedade empresária, p. 636). Nesse sentido também o precedente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, no qual foi consignado que “a lei especial de falências e recuperações (Lei n. 11.101/05) e a Lei n. 
8.934/94 não possuem qualquer dispositivo no sentido de que tal sentença deva também extinguir a 
personalidade jurídica da sociedade falida, visto que, mesmo depois de encerrada a falência, a sociedade 
empresária falida pode requerer e obter a extinção de suas obrigações e, com isso, retornar à exploração da 
atividade” (Apelação 0123776-62.2008.8.26.0000, Rel. Des. Romeu Ricupero, j. 30.05.2008). Parece ser 
contrário o entendimento de Campinho, ao comentar a possibilidade de reabilitação da empresa (artigo 102, 
parágrafo único da LRE): “O benefício, contudo, não ampara a sociedade falida, eis que, pela falência, tem-
se a sua dissolução, que desencadeia o processo de sua liquidação e final extinção com encerramento da 
falência e consequente cancelamento na Junta Comercial” (CAMPINHO, Falência e recuperação de 
empresa, p. 307). Note-se, no entanto, que todos os defensores da tese de manutenção da personalidade 
jurídica as sociedades falidas colocam o assunto sob a perspectiva da possibilidade de prosseguimento da 
sociedade empresária, subentendendo-se que haveria então manifestação dos interessados nesse sentido. 
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artigo 158, especialmente o decurso do prazo (incisos III e IV), finalizando-se o 

procedimento de dissolução da sociedade empresária. 

 

  No caso do empresário individual esse raciocínio faria mais sentido, já que em 

relação a ele a reabilitação empresarial é situação mais provável (artigo 102, LRE), sendo 

razoável pensar-se na retomada dos negócios e eventual formação de novo patrimônio 

depois de encerrada a falência.662 

 

 Estabelecida essa premissa, voltamos ao ponto que inicialmente nos trouxe a essa 

questão, relacionado aos atos ineficazes e à responsabilidade do falido pelas perdas e danos 

sofridas pelos terceiros.   

 

 Diante do quanto exposto acima, parece-nos que a “eficácia” do negócio objeto de 

declaração de ineficácia após o encerramento da falência, para que produza seus efeitos na 

relação falido-contrante-terceiro, apenas poderá ocorrer quando: (i) houver o chamado 

“levantamento da falência” em que ocorra a interrupção da dissolução societária, 

retornando esta ao estado anterior ao ato de dissolução, com a exploração da sua atividade; 

(ii) após o encerramento da falência (artigo 156, LRE), mas enquanto ainda existente a 

personalidade jurídica do falido; e (iii) depois de extintas as obrigações do falido (artigos 

158 e 159, LRE), somente se os sócios pleitearem a reabilitação da sociedade.  

 

 Ou seja, a conservação do negócio jurídico objeto de prévia decisão declaratória de 

ineficácia será viável quando se der a reabilitação da sociedade empresária ou enquanto 

ainda não extintas as obrigações do falido (artigo 158, LRE), pois, se assim não for, uma 

das partes da relação negocial objeto de ineficácia (a sociedade empresária falida) não mais 

existirá (foi extinta em decorrência da falência). 

 

 E, no que se refere à responsabilidade do falido frente ao contratante e ao terceiro de 

boa-fé, que podem ajuizar medidas judiciais visando ao ressarcimento das perdas e danos 

(fora da hipótese de restituição do artigo 136, caput, LRE), se ainda não extinta a 

                                                 
662 Tepedino, sobre esse aspecto, sustenta que “extrai-se do conceito de ineficácia que o ato apanhado em 
suas teias remanescerá válido e eficaz perante o falido e quem com ele contratou. Essa singularidade já teve 
repercussão prática muito mais relevante no passado, quando era frequente a falência dos então denominados 
comerciantes individuais. Encerrada a falência e extintas as obrigações do falido pessoa física, nada o 
impedia de formar novo patrimônio, caso em que aquele que fora atingido pela ineficácia poderia exigir 
reparação” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 458).  
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personalidade jurídica do falido, depois de transitada em julgado a decisão que declarar a 

ineficácia, será possível o ajuizamento de medida em face do falido e, reconhecido um 

crédito em favor do terceiro, deverá ser procedida a habilitação desse crédito frente à 

massa falida (artigos 7º e seguintes, LRE).663 

 

 No entanto, caso já tenha sido extinta a personalidade jurídica do falido quando da 

propositura de medida para esse fim, segundo pensamos, lhes restará voltarem-se contra os 

sócios da extinta sociedade falida, especialmente, mas não apenas, se a falência tiver sido 

superavitária664 – com fundamento na teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica665, na responsabilidade civil e consideradas as particularidades de cada caso 

concreto. 

 

 Conquanto essa solução possa encontrar alguma resistência, não nos parece que seria 

correto entender, como o faz Corrêa-Lima, que a sociedade empresarial não se extingue 

quando extintas as obrigações do falido, pois poderão existir outras obrigações ainda não 

prescritas e débitos remanescentes (não englobados na sentença de extinção das 

                                                 
663 A possibilidade de ajuizamento da ação em face do falido se justifica por se tratar de valor ilíquido, 
aplicando-se por analogia a regra do §1º do artigo 6º da LRE (“Art. 6o A decretação da falência ou o 
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e 
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá 
prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”). Lacerda, 
tratando da disposição do §3º do artigo 54 (correspondente §2º do artigo 136) sustenta que “essa ação poderá 
ser proposta mesmo quando ainda em curso o processo falimentar, mas a execução só poderá ser promovida 
após encerrada por sentença a falência” (LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 157). Também Pontes 
de Miranda ensina que “a ação do terceiro poderá ser exercida durante a falência ou após o encerramento da 
falência. Contra o devedor a que se abrira a falência, ou contra seus sucessores a causa de morte” (PONTES 
DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 431). Tepedino, no entanto, entende que essa 
medida será cabível “após o encerramento da falência, se ele ainda existir e tiver bens” (TEPEDINO, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 484). Na mesma linha: THEODORO JÚNIOR; 
FARIA, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 959. 
664 Parece ser nessa linha o entendimento de Negrão, embora sem abordar a questão da personalidade jurídica 
do falido: “O terceiro de boa-fé prejudicado pode intentar ação de perdas e danos contra o falido e seus 
garantes (art. 136, §2º) e executar diretamente sobre os bens que porventura não foram compreendidos na 
falência ou, posteriormente, os futuros. A solução não é confortável, porque dificilmente haverá bens não 
arrecadados na falência de empresário individual. Em se tratando de sociedade empresária, a indenização 
pode ser proposta contra o administrador, sócio-gerente ou diretor que, com culpa ou dolo, tenha realizado o 
ato. Provada a culpa, a execução cairá sobre seus bens particulares” (NEGRÃO, Manual de direito comercial 
e de empresas, p. 500). Em sentido contrário, Bezerra Filho sustenta ser “impossível admitir-se, com 
fundamento no texto expresso da lei, a possibilidade de ação contra outro que não o falido (ou o garante); o 
parágrafo fala em ‘devedor’ e, por força do art. 1.º, o devedor é o falido e não o administrador societário que 
participou do ato” (BEZERRA FILHO; Lei de recuperação de empresas e falência, p. 297). 
665 “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos 
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. 
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obrigações), de modo que a sociedade empresária manteria a sua personalidade e 

permaneceria desativada por tempo indeterminado.666 

 

 Isso porque, embora essa solução possa afigurar revestida de um caráter protetivo aos 

credores, em termos pragmáticos, em nada contribuirá para a efetiva extinção das 

obrigações e satisfação dos credores a existência de uma sociedade devedora, sem bens, 

desativada (sem exercer atividade empresarial) e sem nenhuma perspectiva de 

desenvolvimento e reconstrução patrimonial. 

 

3.2.9.3 Efeitos em relação ao contratante de boa-fé (artigo 136, caput) 

 

 Em relação ao contratante que tenha participado ou sido beneficiado pelo ato 

declarado ineficaz, assim como se dá em relação ao falido, não existe desconstituição do 

negócio jurídico, mas apenas a ineficácia, de modo que o negócio remanesce válido em 

relação a ele. Diante da ineficácia em relação à massa falida, o bem continua no patrimônio 

do terceiro, mas estará subordinado aos efeitos da falência.667  

 

 Trata-se, é verdade, de complexa construção jurídica que, quando transportada para o 

plano real, poder gerar diversas dificuldades práticas. Deve ser compreendido que o bem, 

em razão da declaração de ineficácia, continua no patrimônio do terceiro, mas poderá ser 

retirado pela massa falida, pois em relação a ela – somente – tudo funciona como se o bem 

não estivesse lá.668 

 

 E, uma vez concretizada essa retirada, cria-se uma nova situação jurídica em relação 

a esse terceiro, estivesse ele de boa-fé ou não. O interesse dos credores em processo 

falimentar não pode justificar o enriquecimento ilícito da massa falida em detrimento do 

terceiro atingido pela declaração de ineficácia, sobretudo se demonstrada a sua boa-fé. 

 

                                                 
666 CORRÊA-LIMA, Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 1.046-1.047. 
667 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 370. 
668 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 371. Ressalta-se, no entanto, que o 
autor apresenta diversa solução para o caso de revocatória (artigo 53 do então vigente Decreto), na qual “o 
bem está no patrimônio do terceiro, mesmo em relação à massa, os outros credores; o que o síndico, ou 
qualquer credor, se o síndico não propõe a ação, pode fazer é abrir o caminho para tirá-lo de lá, mas retirá-lo 
de lá no sentido em que estaria se a espécie, fosse de ineficácia relativa inicial: sem negação de que, a 
respeito do devedor e de outros, o bem fique lá” (Ibid., p. 371). 
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 Nas palavras de Carvalho de Mendonça, “vê-se aí a aplicação rigorosa do princípio: 

ninguém se deve locupletar com o alheio [...]. Não seria lícito que a lei, invalidando o ato 

para evitar prejuízo à massa, concorresse para danificar o terceiro e enriquecer aquela à 

custa deste”.669 

 

  No Decreto-Lei 7.661/45, artigo 54670, previa-se a restituição dos bens à massa 

(caput) e nos parágrafos dispunha-se que “§ 1º A massa restituirá o que tiver sido prestado 

pelo contraente, salvo se do contrato ou ato não auferiu vantagem, caso em que o 

contraente será admitido como credor quirografário”; § 2º No caso de restituição, o credor 

reassumirá o seu anterior estado de direito e participará dos rateios, se quirografário”, e, 

finalmente, “§ 3º Fica salva aos terceiros de boa-fé a ação de perdas e danos, a todo tempo 

contra o falido”. 671 

 

 Na vigente legislação houve alteração da regra concernente à situação dos terceiros 

envolvidos na declaração de ineficácia, agora disciplinada pelo artigo 136 da Lei 

Falimentar. Seu caput prevê a disponibilidade ao contratante de boa-fé de “restituição dos 

bens ou valores entregues ao devedor”, ao passo que o §2º do mesmo dispositivo garante 

“ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o devedor 

e seus garantes”. 

 

 A opção do legislador, assim, foi de disciplinar apenas os efeitos da decisão em 

relação ao terceiro que tenha agido de boa-fé, silenciando no que se refere àqueles que 

atuaram em conluio com o falido. E o contratante de boa-fé foi significativamente 

beneficiado na vigente legislação falimentar. 

 

                                                 
669 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 571. 
670 A disposição da legislação anterior era mais próxima daquela prevista na Lei Falimentar italiana que, em 
seu artigo 70, prevê a possibilidade daquele que, por efeito da revogação, restituiu aquilo que havia recebido, 
ser admitido ao passivo falimentar por seu eventual crédito (“Colui che, per effetto della revoca prevista 
dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il 
suo eventuale credito”). Em complemento, o artigo 2.901 do Código Civil, que cuida da ação revocatória 
ordinária (também cabível em sede falimentar) prevê que a ineficácia do ato não prejudica os interesses do 
adquirente de boa-fé, a título oneroso, salvo se houver transcrição da demanda revocatória, e a doutrina 
considera aplicável tal regra em sede falimentar (GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, p. 160).   
671 Sobre a interpretação do dispositivo, ver, por todos: VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 387-
394. Importante mencionar que houve significativa alteração sobre esse assunto, de modo que a lição da 
doutrina clássica escrita sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45 fica um pouco restrita sobre esse assunto.  
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 Com efeito, a possibilidade de valer-se do pedido de restituição672 constitui relevante 

alteração, atribuindo uma situação bastante favorável ao contratante de boa-fé, que, por 

meio do procedimento da “restituição em dinheiro” (artigo 86, LRE), receberá seu crédito 

antes dos demais credores, fora do concurso, na forma do artigo 149 da LRE.673 Ou seja, há 

agora reais chances de efetivo pagamento, diversamente da legislação anterior, em que o 

contratante, de boa ou má-fé, concorria com os demais no rateio, dentro da sua classe. 

 

  A interpretação da regra do artigo 136, no entanto, não encontra entendimento 

passivo na doutrina e jurisprudência. Há posicionamentos contraditórios e muitas vezes o 

estudo se faz de forma superficial, sem que efetivamente se analisem as consequências 

jurídicas em relação ao contratante. 

  

 Inicialmente, deve ser analisada a terminologia empregada pelo legislador. No caput 

fala-se no “contratante de boa-fé” e a restituição daquilo que entregou ao devedor, 

enquanto o § 2º fala em “terceiro de boa-fé”, titular do direito de perdas e danos contra o 

devedor e seus garantes.674  

 

 Da leitura do dispositivo não fica claro se a legislação pretendeu estabelecer 

diferença entre o “contratante” e o “terceiro prejudicado”, no sentido de que falava 

Carvalho de Mendonça: ou seja, os terceiros imediatos (“todos os que figuram no ato 

como contratantes ou que por efeito do ato foram garantidos ou beneficiados”), e terceiros 

                                                 
672 Sobre o pedido de restituição, ver, dentre outros: CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Do pedido de 
restituição e dos embargos de terceiro. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, ano 10, n. 36, 
p. 260-278, abr./jun. 2007; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão. Comentários à nova lei de falência e 
recuperação de empresas. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; ______ (Coord.). Comentários à nova lei de 
falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 530-622; TEIXEIRA, Sálvio de 
Figueiredo; TEIXEIRA, Vinicius de Figueiredo. Comentários à nova lei de falência e recuperação de 
empresas. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão (Coord.). Comentários à 
nova lei de falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 623-635; SALLES, 
Marcos Paulos de Almeida. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. In: SOUZA JUNIOR, 
Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Morais (Coord.). Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência. Lei 11.101/2005 – artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
377-396. 
673 “Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, na forma do art. 84 desta Lei, e 
consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas 
ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83 desta Lei, respeitados os demais 
dispositivos desta Lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias”. Consoante já 
mencionamos (item 3.2.5.1), há grande polêmica sobre a ordem de pagamento dos credores na Lei 11.101/05. 
Não se pretende aqui explorar esse assunto, que fugiria da nossa proposta. Ver, por todos: SOUZA JÚNIOR, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 357-376 e p. 504-514. 
674 Como ensina Cahali, a expressão “‘terceiros’ é técnica, na linguagem jurídica para designar aqueles que 
não tenham participado direta e originariamente do ato fraudulento do devedor, compreendendo portanto o 
subadquirente ou adquirentes sucessivos” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 280). 
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mediatos (“os que têm porventura seguido os terceiros imediatos no objeto material do 

próprio ato, quer como sucessores a título particular, quer por disposição legal de última 

vontade, quer por transmissão inter vivos”).675 

 

 A diferenciação nessa linha é encontrada apenas no artigo 133 da Lei, ao dispor que a 

ação revocatória será ajuizada em face daqueles “que figuraram no ato ou que por efeito 

dele foram pagos, garantidos ou beneficiados” – terceiros imediatos – e dos “terceiros 

adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de 

prejudicar os credores” – terceiros mediatos. 

 

 Contudo, segundo pensamos, tal distinção é importante, e poderia ter sido feita pela 

lei no tratamento dos efeitos da declaração de ineficácia, especialmente nas hipóteses do 

artigo 129, em que existe a possibilidade de ser dispensada ação própria, e sofrerão os 

efeitos da decisão os terceiros imediatos e mediatos. A doutrina, de modo geral, não faz 

essa diferenciação, parecendo inclusive igualar a situação do terceiro àquele que participou 

diretamente do negócio ineficaz (contratante).676 

 

 De todo modo, analisando-se a disposição do caput do artigo 136, ao mencionar 

contratante de boa-fé, parece-nos que ela está voltada àquele que efetivamente contratou 

com o falido e fez parte do negócio jurídico ineficaz, tendo sido atingido diretamente pela 

decisão, restando ao “terceiro mediato” a propositura de eventual ação de responsabilidade 

com fundamento no §2º do artigo 136.677 

 

 No entanto, o que será determinante no direito ao pedido de restituição do caput do 

artigo 136 será a efetiva “entrega” de bens ou valores, pelo contratante, ao devedor. E esse 

valor “entregue” ao falido deverá ser avaliado considerando: (i) os valores ou bens 

                                                 
675 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 561. Também 
Valverde utilizada a mesma expressão (VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 391-393). 
676 Theodoro Júnior e Faria entendem que em ambos os casos a lei faz referência ao contratante como aquele 
que participou do negócio jurídico impugnado (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados antes da falência, p. 956-957). Na mesma linha, dentre outros: TEPEDINO, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 483-484; BEZERRA FILHO, Lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 298-297. Já Coelho ao comentar o artigo 136, entende que o pedido 
de restituição favorece “pessoas que não participaram do ato ineficaz e nem são herdeiros ou legatários dela” 
(COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 356-357). 
677 Em sentido contrário, o posicionamento de Coelho, que atribui ao terceiro, que não contratou diretamente 
com o falido, o direito ao pedido de restituição (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de 
recuperação de empresas, p. 356-357). 
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entregues durante a contratação realizada com o falido (antes da falência); e (ii) valores ou 

bens que possam ter sido restituídos pelo contratante ao falido, já no curso da falência, 

como decorrência do efeito restitutório da declaração de ineficácia.678 

 

 Portanto, esse valor “entregue” ao falido, que será objeto da restituição, não será o 

valor total do negócio (dinheiro ou bem) declarado ineficaz, mas sim o valor que 

efetivamente o terceiro tenha entregue ao falido, antes ou depois da decretação da 

quebra.679 

 

 Mais uma vez, como vimos ao tratar do capítulo condenatório da decisão que declara 

a ineficácia, o direito de restituição dependerá da situação concreta e da natureza do 

negócio jurídico declarado ineficaz. Poderá ocorrer a efetiva restituição do bem à massa 

falida, mas é facultado ao contratante ainda pagar o valor correspondente ao bem pelo seu 

valor de mercado (artigo 135, LRE). 

 

 A possibilidade de devolução, por meio da restituição em dinheiro (artigo 86, inciso 

III da LRE) dependerá de qual das hipóteses dos incisos do artigo 129 foi aplicado na 

declaração e as características de cada caso concreto. E o exame, ainda que superficial, de 

cada uma das situações do artigo 129 demonstra a pouca aplicabilidade prática do pedido 

de restituição para esse fim. 

  

 Com efeito, nos incisos I e II, que cuidam de pagamento (dívida vencida ou 

pagamento anormal), uma vez declarado ineficaz o pagamento realizado pelo falido, em se 

tratando de pagamento em dinheiro, caberá a “restituição – retorno” desse dinheiro à massa 

falida, ainda que por meio da execução da sentença. O contratante, assim, apenas terá 

                                                 
678 Nessa linha aponta Leonel: “Para que possa ser efetivada a restauração do anterior estado de direito, nada 
mais justo que também se imponha à massa, nos contratos a título oneroso, a obrigação de restituir ao 
terceiro, vendido na revocatória, a contraprestação a que ele tiver direito [...] Entretanto, esses direitos não 
nascem ao mesmo tempo, porque um dêles é subordinado à efetivação do outro. O terceiro só adquire o 
direito de reaver a contraprestação depois que tornar efetiva a restituição da prestação que recebeu” 
(LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 126-127). Também Valverde, com fundamento no 
§1º do artigo 54 do Decreto (que falava em “vantagem”), aponta que o “enriquecimento sem causa começa 
do momento em que o terceiro restitui à massa falida o objeto do ato revogado. Mas é necessário que o 
enriquecimento seja atual e efetivo, isto é, que o patrimônio do devedor, por ocasião da declaração da 
falência, esteja enriquecido com a prestação do terceiro” (VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 
393). 
679 Nesse sentido a lição de Nigro e Vattermolli, apontando ainda que no caso de ato gratuito, o terceiro 
nenhum direito teria frente à massa falida (NIGRO; VATTERMOLLI, Diritto della crisi dele imprese, p. 
173). Na mesma linha: PROVINCIALI; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 309. 
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direito a restituição desse valor se efetivamente entregá-lo à massa falida, como resultado 

da declaração de ineficácia.  

 

 Em outras palavras, somente a partir da entrega (retorno) do valor da dívida, 

anteriormente quitada, à massa falida, que poderá o contratante valer-se do pedido de 

restituição do artigo 136, caput. Se ele nada “entregou” ao falido, durante a vigência do 

negócio jurídico ou como decorrência da declaração de ineficácia, nada haverá a ser 

restituído em seu favor. 

 

 Se, por exemplo, o pagamento anormal se der por meio de dação em pagamento de 

um imóvel, declarados ineficazes a quitação e respectiva dação, o resultado prático é que o 

imóvel objeto da dação poderá ser liquidado pela massa falida e utilizado no pagamento 

dos credores. Ao contratante, de boa-fé ou não, nada haverá a ser restituído, cabendo-lhe 

habilitar seu crédito na falência, como se o pagamento não tivesse ocorrido, e, se for o 

caso, ajuizar medida visando ao ressarcimento dos danos sofridos, com fundamento no §2º 

do artigo 136. 

 

 Nos casos de constituição de direito real de garantia (inciso III) igualmente o 

contratante de boa-fé não terá direito à restituição, pois a declaração de ineficácia apenas 

fará com que a garantia a ele concedida não produza efeitos em relação à massa falida, 

excluindo a preferência na ordem de pagamentos que lhe fora concedida. Aqui também ele 

não terá direito ao pedido de restituição, pois nada entregou ao falido em função do 

negócio declarado ineficaz, cabendo-lhe apenas habilitar seu crédito, sem o privilégio 

(como credor quirografário).680 

 

 Em se cuidando da prática de atos a título gratuito, igualmente não se poderá falar em 

pedido de restituição pelo contratante de boa-fé, porquanto ele nada entregou ao falido, 

seja antes da declaração de ineficácia, quando da consecução do negócio gratuito, seja no 

curso do processo falimentar, quando declarado ineficaz o ato. E, nessa hipótese específica, 

mesmo que o negócio gratuito envolvesse dinheiro e fosse o contratante executado para a 

                                                 
680 “Se a revogação atingir um ato constitutivo de garantia em favor do credor, nenhuma restituição 
praticamente se dará. O que se verifica é o cancelamento da inscrição, a devolução da coisa apenhada, etc., 
voltando o credor à sua qualidade de simples quirografário” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da 
falência, p. 129). 
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devolução desse bem, ela não faria jus ao pedido de restituição, porquanto nada entregou 

ao falido, dada a gratuidade do ato. 

 

 Nas palavras de Leonel, “se a revogação foi obtida contra o adquirente a título 

gratuito, êste, que nada deu, nada tem a reaver, como é evidente, não podendo, por isso 

mesmo, entrar na falência de modo algum”.681 

 

 Da mesma forma, na hipótese do inciso V, de renúncia à herança ou legado, nada 

poderá ser restituído em favor do contratante de boa-fé. Simplesmente à renúncia será 

considerada ineficaz e os bens componentes da herança poderão ser objeto de arrecadação 

e alienação em favor da massa falida, como se a renúncia não tivesse existido. Essa 

situação assemelha-se à anterior, já que se cuida de um ato gratuito de transmissão de 

bens.682  

 

 Em relação ao inciso VIII, que trata dos registros de direitos reais e de transferência 

de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, parece-nos que a solução é 

diversa a depender do negócio jurídico cuja ineficácia será declarada. Tratando-se apenas 

do registro de um direito real, como uma garantia real, nada haverá a ser restituído ao 

contratante de boa-fé, que apenas perderá a condição de credor privilegiado.  

 

 A situação é diferente no caso de declaração de ineficácia dos registros de 

transferência de propriedade entre vivos, a título oneroso ou gratuito. Se a transferência da 

propriedade se der a título gratuito, o contratante beneficiado pela transferência não terá 

direito a restituição, pois não houve “entrega de bens ou valores” ao falido, em razão da 

gratuidade do negócio. 

 

 Em se cuidando, no entanto, de registro de transferência de propriedade a título 

oneroso, aí sim estaremos diante de uma hipótese em que é possível a utilização do pedido 

de restituição do artigo 86 da LRE. Porque nesse caso existe um contratante, que poderá 

estar da boa-fé, e efetivamente entregou valores ao falido, decorrentes do caráter oneroso 

da transferência da propriedade (compra e bem de um imóvel, v.g.). Esse contratante 

                                                 
681 LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 128. 
682 Ao tratar do inciso V, Tepedino ensina que “o dispositivo apenas reconhece que a renúncia à herança 
equivale a um ato gratuito de transmissão de bens” (Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência, p. 483). 
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poderá se valer do pedido de restituição com fundamento no artigo 86, inciso III da LRE, 

para que lhes sejam restituídos os “bens ou valores entregues ao devedor”.683 

 

 Por fim, igualmente na hipótese do inciso VI, do trespasse do estabelecimento 

comercial, poderá o contratante de boa-fé fazer uso do pedido de restituição, para receber 

de volta o quanto foi entregue ao falido para o cumprimento do contrato de venda ou 

transferência do estabelecimento comercial, praticado em caráter oneroso. 

 

 Essa possibilidade de restituição pode tornar até mesmo não vantajosa para a massa 

falida a declaração de ineficácia do trespasse de estabelecimento empresarial, pois, 

consoante lembram Theodoro Júnior e Faria, “como a massa terá de restituir o preço pago 

pelo adquirente de boa-fé do estabelecimento, às vezes não será compensadora a ação 

revocatória. Principalmente quando o preço ainda não foi pago, no todo ou em parte, e se 

se tratar de valor compatível com as cotações do mercado, poderá a massa optar por manter 

a venda e recolher para o concurso as prestações que forem sendo feitas pelo 

adquirente”.684   

   

 A questão apontada pelos autores, como também o fez Coelho685, é muito importante 

e deverá ser levada em consideração por aquele que pleitear a ineficácia, pelo 

administrador judicial e pelo magistrado. O direito ao pedido de restituição do contratante 

de boa-fé, e seu consequente favorecimento no recebimento do crédito, poderá realmente 

tornar a declaração prejudicial à massa falida, que acabará fazendo o pagamento desse 

contratante como crédito extraconcursal, em prejuízo dos demais credores. 

 

 Além disso, o artigo 136 é muito claro ao atribuir apenas ao contratante de boa-fé o 

direito ao pedido de restituição. Portanto, apesar de o dispositivo mencionar também a 

                                                 
683 Nessa linha a lição de Theodoro Júnior e Faria, de que “o locupletamento da massa, que absorve, com a 
ineficácia do registro, o bem alienado anteriormente pelo falido, é impedido por meio da medida prevista no 
art. 136, ou seja, revogado o ato, ‘o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores 
entregues ao devedor’” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados 
antes da falência, p. 927). No mesmo sentido: TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 475; 
NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 495; NOGUEIRA, Ineficácia e revogação dos atos 
praticados antes da falência, p. 506. 
684 THEODORO JÚNIOR; FARIA,  Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
930. 
685 COELHO, Curso de direito comercial, p. 338-339. 
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“ação revocatória”, ele se aplica apenas à ineficácia objetiva (artigo 129, LRE)686, 

porquanto na subjetiva (artigo 130, LRE) é requisito indispensável a prova da fraude 

(consilium fraudis), de modo que nunca haverá contratante ou terceiro de boa-fé atingido 

pela sentença de procedência dos pedidos na ação revocatória falimentar.687  

   

 A boa-fé é requisito indispensável para o pedido de restituição e somente poderá ser 

verificada na ineficácia objetiva, que eventualmente poderá ser declarada por meio da ação 

revocatória, desde que o fundamento legal seja uma das hipóteses elencadas no artigo 129 

da Lei Falimentar.688 

 

 Contudo, deve-se ter em mente a premissa antes exposta sobre o aspecto subjetivo da 

ineficácia objetiva689, de que não existe a dispensa do elemento da fraude, mas sim a 

desnecessidade de prova da ocorrência da fraude (da má-fé do falido e do contratante), 

diante das peculiaridades daquelas situações enumeradas nos incisos do dispositivo legal.  

 

 A diferença entre a ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva reside apenas na 

dispensa da prova da fraude por parte do contratante e falido (manifestada pelo consilium 

fraudis), limitando-se a cognição judicial no reconhecimento da subsunção do negócio 

jurídico às hipóteses legais elencadas no artigo 129. 

 

 Não há, sob nenhuma circunstância, presunção legal de boa-fé na ineficácia objetiva. 

Existe “indiferença quanto ao elemento subjetivo da fraude, e não a presunção legal da 

boa-fé. Dessa maneira, mesmo estando configurada uma situação arrolada no art. 129, 

pode o contratante ter agido em conluio com o falido para prejudicar credores. Não lhe 

socorrerá, então, o direito à restituição dos bens e valores que tiver entregue ao 

devedor”.690 

                                                 
686 Nesse sentido: CALÇAS, Do pedido de restituição e dos embargos de terceiro, p. 261; CALÇAS, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 96; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 957; ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli 
de. Nova lei de falências e recuperação de empresas: confrontada e breves anotações. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 139. 
687 Conforme veremos mais adiante, no entanto, poderá haver terceiro de boa-fé na ação revocatória e a 
demanda será julgada improcedente em relação a ele, que deverá voltar-se contra o contratante (terceiro 
mediato) para ser ressarcido (infra, item 3.3.8.2) 
688 Sobre o assunto ver, supra, item 3.2.7.4. 
689 Ver, supra, item 3.2.3. 
690 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
930. Para Tepedino “nos casos do art. 129, porém, a boa-fé há de ser presumida até que se comprove o 
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 Desse modo, nem sempre existirá a boa-fé por parte do contratante quando declarada 

a ineficácia objetiva e não lhe cabe automaticamente o direito ao pedido de restituição com 

fundamento no artigo 86 da LRE.  

 

 Essa constatação nos conduz à seguinte questão: se para a declaração da ineficácia 

objetiva é dispensado ao magistrado qualquer menção à boa-fé ou má-fé do falido e do 

contratante (porque prescinde dessa prova), em qual momento processual será reconhecida 

essa boa-fé, que criará o direito ao pedido de restituição? Considerando-se que cabe ao 

magistrado, por expressa previsão legal, apenas identificar a subsunção dos fatos às 

hipóteses dos incisos do artigo 129, declarando a ineficácia, não haverá manifestação 

judicial sobre a boa-fé do contratante, especialmente quando declarada a ineficácia sem o 

ajuizamento de medida própria para esse fim (ação revocatória).  

 

 No bojo da ação revocatória visando à declaração de ineficácia com fundamento no 

artigo 129, poder-se-ia pensar em soluções processuais para que exista o pronunciamento 

judicial sobre a boa-fé do contratante, para viabilizar posterior pedido de restituição pelo 

contratante de boa-fé. 

 

  Levando-se em conta que a ação revocatória segue o rito ordinário (artigo 134, LRE) 

poder-se-ia pensar em propositura de ação declaratória incidental. No entanto, não sendo a 

má-fé fundamento do pedido do autor, já que dispensada sua demonstração, não haveria 

controvérsia sobre esse ponto, não tornando prejudicial a questão, sendo inapropriado o 

uso da ação declaratória incidental para esse fim.691 

  

 Outra solução seria o emprego da reconvenção692, por meio da qual o réu, contratante 

supostamente de boa-fé, pleitearia: (i) o reconhecimento e declaração de sua boa-fé em 

                                                                                                                                                    
contrário. E não será raro encontrar má-fé nas hipóteses arroladas naquele dispositivo” (TEPEDINO, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 483). 
691 Como ensina Sica na ação declaratória incidental não há “ampliação do objeto da cognição judicial, pois a 
demanda declaratória incidental só tem lugar depois que surgida a controvérsia em torno da questão 
prejudicial, a qual seria resolvida pelo juiz de qualquer maneira, ainda que apenas no corpo da 
fundamentação da sentença” (SICA, O direito de defesa no processo civil brasileiro, p. 185). Neste caso, 
pouco importa para o autor a boa-fé do contratante para o fim de declaração da ineficácia (tal ponto está fora 
do objeto da demanda). 
692 “Reconvenção é a demanda de tutela jurisdicional proposta pelo réu em face do autor, no processo 
pendente entre ambos e fora dos limites da demanda inicial. Com ela, o réu introduz no processo uma nova 
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sentença; (ii) a restituição do quanto entregou ao devedor (artigo 136, caput, LRE); e (iii) 

eventual indenização por perdas e danos (artigo 136, §2, LRE).  

 

 A solução, no entanto, apresenta diversos inconvenientes: (i) não necessariamente a 

massa falida será demandante, representada pelo administrador judicial (há legitimidade 

ativa do credor e do Ministério Público, na qualidade de substitutos processuais); (ii) 

mesmo sendo a massa falida a autora da ação revocatória, eventual sentença condenatória 

em favor do contratante de boa-fé se tornaria um crédito (título) a ser habilitado perante a 

massa falida, sujeita à ordem de pagamento do artigo 149 da LRE, ou seja, o contratante de 

boa-fé acabaria perdendo o relevante benefício de se valer do pedido de restituição 

falimentar; e (iii) o pedido de condenação por perdas e danos somente poderia ser 

formulado em face do falido e não da massa falida, como expressamente previsto pelo §2º 

do artigo 136 da LRE, configurando-se a ilegitimidade passiva na reconvenção (artigo 315, 

CPC).693 

 

 Contrário à reconvenção também posiciona-se Cahali, sustentando que “não cabe 

reconvenção na ação revocatória, visando a reparação de prejuízos provocados pela 

revogação, em virtude da inexistência de conexão entre as duas causas. A ressalva do art. 

136, § 2.º, aos terceiros de boa-fé, ao direito de perdas e danos, contra o devedor ou seus 

garantes [...] reclama ação própria, ainda que possa ser intentada no curso do processo de 

falência”.694 

 

 Nesse sentido há precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual foi 

rejeitada reconvenção em ação revocatória, cujo objetivo era a condenação da massa falida 

à restituição dos valores entregues pelo contratante e indenização por perdas e danos. Foi 

consignado pelo Des. Boris Kauffmann que “para a obtenção da devolução do que foi pago 

na aquisição do bem imóvel, em caso de acolhimento da ação revocatória, desnecessária a 

                                                                                                                                                    
pretensão, a ser julgada em conjunto com a do autor” (DINAMARCO, Instituições de direito processual 
civil, v. III, p. 494). 
693 Nem seria possível também a reconvenção subjetivamente ampliativa, sugerida por Dinamarco 
(DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. III, p. 506), Sica (SICA, O direito de defesa no 
processo civil brasileiro, p. 288-301) e Bondioli (BONDIOLI, Reconvenção no processo civil, p. 108-114), 
mediante a inclusão do falido como litisconsórcio passivo na reconvenção, porque a massa falida continuaria 
não sendo parte legítima para o pedido indenizatório.  
694 CAHALI, Fraude contra credores, p. 614. Também contrários à reconvenção: CARVALHO DE 
MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 563; REQUIÃO, Curso de direito 
falimentar, v. 1, p. 205.   
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reconvenção. O art. 136 da Lei n° 11.101/05, a respeito, prescreve que ‘Reconhecida a 

ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior, 

e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao 

devedor’”. Decidiu ainda que, “no tocante à pretensão indenizatória – despesas e tributos 

pagos, benfeitorias e acessões realizadas –, a responsabilidade pelo ressarcimento não é da 

massa falida, mas do falido, de sorte que a ação indenizatória deveria ter sido contra aquele 

direcionada, e, após eventualmente apurado algum valor devido aos adquirentes, aí sim 

habilitar-se-ão como credores da massa”.695 

 

 E, ainda que se aceitasse a reconvenção ou ação declaratória incidental para esse fim, 

tais soluções apenas poderiam ser implementadas se tiver sido ajuizada ação revocatória 

com fundamento no artigo 129, mas não têm aplicação quando a declaração se der por 

meio das outras vias processuais expressamente permitidas pelo parágrafo único desse 

dispositivo legal. 

  

 Diante dessas dificuldades e da limitação das situações em que efetivamente o 

contratante de boa-fé terá direito ao pedido de restituição com fundamento no caput do 

artigo 136 da LRE, parece-nos que a solução mais adequada seria, mantendo-se o 

entendimento de que na declaração de ineficácia objetiva não existe presunção de boa-fé, 

permitir ao contratante alegar e produzir provas da sua boa-fé nos autos do pedido de 

restituição. 

 

 Conquanto o pedido de restituição tenha procedimento simplificado, o artigo 87 da 

Lei Falimentar696 exige que o pedido seja fundamentado e permite a produção de provas e 

realização de audiência de instrução e julgamento, se necessário.697 Pode-se, ainda, pensar 

                                                 
695 Agravo de Instrumento 0286477-33.2009.8.26.0000, j. 23.07.2010. 
696 “Art. 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. § 1o O juiz 
mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a intimação 
do falido, do Comitê, dos credores e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, 
se manifestem, valendo como contestação a manifestação contrária à restituição. § 2o Contestado o pedido e 
deferidas as provas porventura requeridas, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, se 
necessária. § 3o Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para sentença”. 
697 Como ensina Almeida, “a restituição do bem arrecado interfere no patrimônio da massa e, portanto, no 
interesse de todos os credores, razão mais que suficiente para exigir um fundamento pleno do pedido, sob 
pena de ser afastado pelo juiz” (ALMEIDA, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 99). 
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na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (artigo 189, LRE), especialmente do 

procedimento ordinário nele previsto (artigos 282 e seguintes).698  

 

 Acreditamos, assim, que o contratante de boa-fé deverá formular seu pedido de 

restituição, baseando-o nas provas da sua boa-fé e eventualmente produzindo outras 

durante a instrução, cabendo ao juiz avaliar essas provas e rejeitar o pedido de restituição 

se entender não demonstrada a boa-fé do contratante. O ônus da prova da boa-fé será do 

contratante (artigo 333, I, CPC), não podendo o magistrado deferir o pedido de restituição 

se não estiver convencido da existência de boa-fé por parte do contratante requerente. 

 

 Poderá o magistrado, ainda, caso rejeite o pedido de restituição pela ausência da 

demonstração da boa-fé ou por qualquer outra razão, reconhecer o crédito do contratante 

em face da massa falida, incluindo-o “no quadro-geral de credores, na classificação que lhe 

couber”, como permite o artigo 89 da LRE. 

 

 No mais, aplica-se ao contratante de boa-fé as regras previstas em relação ao 

possuidor de boa-fé, disciplinadas pelo direito comum.699 “Assim, não responde pela perda 

ou deterioração da coisa a que não der causa (CC, art. 1.217), não precisará restituir os 

frutos percebidos, até a decretação da ineficácia (CC, art. 1.214) e fará jus a indenização 

das benfeitorias necessárias e uteis (CC, art. 1.129) – mas o crédito correspondente será 

quirografário”.700 

                                                 
698 Nessa linha sustenta Salles que “segue-se o rito procedimental, passando-se pela instrução, chegando-se 
ao julgamento, ressalvada a previsão do §3º do art. 187. Cabe ainda lembrar que, pelo art. 189 da nova Lei 
Falimentar, aplica-se o Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos nela previstos, deixando 
claro o seu aspecto subsidiário, diante da existência de figuras processuais próprias da Lei de Falências. 
Contudo, no caso do pedido de restituição, parece-nos que, na sua ausência, seguir-se-á o rito ordinário no 
procedimento de restituição, uma vez instaurada a relação jurídica processual com a intimação, cujo 
atendimento, ou não, vale como contestação” (SALLES, Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência, p. 378). 
699 CAHALI, Fraude contra credores, p. 631; PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, p. 1.007-
1.019. “Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Parágrafo 
único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as 
despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação”; “Art. 
1.217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa”; “Art. 
1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, 
quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e 
poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”. 
700 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
958. Nesse sentido também: TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 483; 
VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 389; LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 156; 
ABRÃO, Da ação revocatória, p. 128-129; FERREIRA, Tratado de direito comercial, p; 644-645; STJ, 
Resp 23.961, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 07.08.1995; TJSP, EI 453.704.4/9, Rel. Des. João Carlos 
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 Com efeito, é importante ressaltar que no pedido de restituição o contratante de boa-

fé somente poderá pleitear a restituição correspondente aos bens ou valores efetivamente 

entregues ao falido (antes da quebra) ou à massa falida (depois da quebra), atualizado a 

partir da data da entrega, como previsto pelo caput do artigo 136. O eventual valor 

referente, v.g., às benfeitorias necessárias, deverão ser objeto de ação a ser proposta em 

face do falido, com fundamento no §2º do artigo 136 da LRE.701  

 

 Portanto, em suma, a regra prevista no caput do artigo 136 deve ser interpretada da 

seguinte forma: (i) seus destinatários são os contratantes atingidos pela declaração de 

ineficácia com fundamento no artigo 129 (ineficácia objetiva), pois nos casos do artigo 130 

a má-fé é indispensável; (ii) somente poderá beneficiar-se do pedido de restituição 

falimentar aqueles que “figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou 

beneficiados”, ou seja, os terceiros imediatos, que efetivamente tenham entregue “bem ou 

valores ao devedor”, antes da decretação da quebra ou depois dela, como decorrência do 

cumprimento da decisão declaratória de ineficácia; (iii) a declaração de ineficácia objetiva 

não gera presunção de boa-fé, de modo que será ônus do contratante, no curso do 

procedimento da restituição, produzir provas da sua boa-fé; e (iv) está excluído do objeto 

do pedido de restituição as verbas devidas ao contratante decorrentes da sua condição de 

possuidor de boa-fé, ou qualquer tipo de reparação por perdas e danos, que deverá ser feita 

por meio da medida prevista no §2º do artigo 136, a ser promovida em face do falido ou 

seus garantes.  

 

                                                                                                                                                    
Saletti, j. 09.06.2009. Em sentido contrário Shimura, de que a lei foi omissa quanto ao direito à retenção das 
benfeitorias, “o que permite o entendimento no sentido de ser inviável o exercício dessa prerrogativa” 
(SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 948). 
701  Nesse sentido: TJSP, Apelação 6643-62.2007.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 18.02.2008. Em 
sentido diverso, ainda sob a égide do Decreto em que não se previa o “pedido de restituição”, precedente do 
Tribunal de Justiça do Paraná, no qual se entendeu pela possibilidade de apuração das benfeitorias em 
habilitação de crédito: “1. Anulada, em grau de recurso, sentença que homologou transação realizada entre 
credores e a Massa Falida para alienação de imóvel gravado de hipoteca, mas efetuada, depois, a venda deste 
por outro motivo, consistente em encontrar-se em situação precária, sujeito a deterioração pelo não uso e pelo 
tempo, tem o credor hipotecário direito de habilitar-se na falência, tanto pelo crédito privilegiado quanto pelo 
quirografário, este correspondente aos investimentos que fez para conclusão do prédio em construção quando 
recebido o imóvel como dação em pagamento de seu crédito, dação que depois foi anulada em ação 
revocatória. 2. É possível, na habilitação de crédito, discutir-se e apurar-se o montante do crédito 
quirografário, proveniente de benfeitorias introduzidas no imóvel enquanto não anulada a transação entre 
credores e a Massa Falida para sua alienação [...]” (Apelação 0114361-9, Rel. Des. Jesus Sarrão, DJPR 
15.04.2002). 
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3.2.9.4 Efeitos em relação ao terceiro de boa-fé (artigo 136, §2º) 

 

 A legislação falimentar, no §2º do artigo 136, repetindo quase integralmente o quanto 

disposto no §3º do artigo 54 do Decreto-Lei 7.661/45702, trata dos “terceiros de boa-fé” a 

quem é garantido, “a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o devedor ou 

seus garantes”. 

 

 Na linha do quanto sustentamos acima, parece-nos claro que ao adjetivar o terceiro 

como de “boa-fé”, afastou-se a possibilidade de indenização para o caso de declaração de 

ineficácia com fundamento no artigo 130 da Lei Falimentar, como consequência da 

sentença de procedência da revocatória falimentar. 

 

 A ação revocatória a ser ajuizada com fundamento nesse dispositivo não apenas tem 

como pressuposto inafastável a má-fé do “devedor e o terceiro que com ele contratar”, 

como também deverá ser proposta em face de “todos aqueles que figuraram no ato ou que 

por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados” e dos “terceiros adquirentes, se 

tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os 

credores” e dos “herdeiros ou legatários das pessoas” anteriores. 

 

 Em razão disso, como será visto quando tratarmos da legitimidade passiva na ação 

revocatória (item 3.3.8.1), todos aqueles que possam sofrer os efeitos da decisão – terceiros 

mediatos ou imediatos – devem compor o polo passivo da ação revocatória, demonstrando-

se a sua má-fé. E, ausente a prova do consilium fraudis entre o devedor e o contratante 

(terceiro imediato) a ação será improcedente; por outro lado, ausente apenas a má-fé do 

terceiro adquirente (terceiro mediato) os pedidos serão julgados improcedentes em relação 

a ele, de modo que esse terceiro mediato de boa-fé não sofrerá os efeitos da sentença de 

procedência. 

 

 Portanto, aqui também nos parece que o direito à indenização restringe-se às 

situações de ineficácia objetiva (declarada por qualquer via processual), mas será facultado 

                                                 
702 “§ 3º Fica salva aos terceiros de boa fé a ação de perdas e danos, a todo tempo contra o falido”. Não era 
prevista, no entanto, a possibilidade de ressarcimento dos danos frente aos garantes. 
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tanto ao terceiro imediato, como ao terceiro mediato de boa-fé, a depender da situação 

envolvida no caso concreto.703 

 

 Nessa linha a lição de Cahali, de que “a ressalva do §2º do art. 136 favorece como 

terceiros não apenas os figurantes do ato, como os adquirentes sucessivos a título singular 

ou universal, na medida em que poderão ter sido colocados no polo passivo da ação 

revocatória (art. 133)”.704 

 

 O contratante de boa-fé – considerado como aquele que efetivamente figurou no ato 

impugnado ou por efeito dele tenha sido diretamente garantido ou beneficiado, conforme 

mencionado acima (terceiro imediato) – poderá valer-se do pedido de restituição (artigo 

86, LRE), sem prejuízo de seu direito ao ressarcimento, frente ao falido, com fundamento 

no §2º do artigo 136, das perdas e danos sofridas, que podem incluir prejuízos específicos 

do caso concreto e indenizações decorrentes da sua condição de possuidor de boa-fé, tais 

como benfeitorias. 

 

 Também será beneficiado pela possibilidade de indenização por perdas e danos o 

terceiro mediato, ou seja, aquele que porventura tenha seguido o terceiro imediato, como 

sucessores ou a título particular (como o terceiro subadquirente) e tenha sido atingido pela 

declaração de ineficácia do negócio jurídico. 

 

 A esse terceiro será possível, inicialmente, a habilitação do crédito na classe própria, 

referente ao valor do negócio jurídico atualizado, com juros, até a data do pedido de 

falência (artigo 7º e seguintes da LRE), independentemente da comprovação da boa-fé 

para esse fim. Não permitir a restituição desse valor ao terceiro de boa-fé configuraria 

enriquecimento ilícito da massa falida. 

 

 Esse mesmo terceiro de boa-fé poderá, ainda, ajuizar medida em face do falido, 

visando ao ressarcimento das perdas e danos que eventualmente foram causadas em 

                                                 
703 Nessa linha a lição de Pontes de Miranda de que “terceiros de boa-fé são, aí, aqueles que figuraram em 
negócio jurídico com o falido e aqueles que adquiriram do terceiro os bens restituíveis. Porém, tais terceiros 
adquirentes de boa-fé somente podem ser os que adquiriram de terceiro, que figurar no negócio jurídico, ou 
dos que adquiriram desse, em se tratando de sentença declarativa de ineficácia relativa (= sentença proferida 
na ação do art. 52, que é declarativa de ineficácia relativa) [...]” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de 
direito privado, t. XXVIII, p. 431). 
704 CAHALI, Fraude contra credores, p. 634. 
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decorrência da declaração de ineficácia, com fundamento no §2º do artigo 136 da 

legislação falimentar.  

 

  É a situação, v.g., daquele que comprou um veículo de uma pessoa física qualquer, 

que recebera tal bem a título gratuito do falido, dentro do período de dois anos previstos no 

inciso IV do artigo 129 da LRE. Declarada ineficaz a venda e arrecadado e alienado o 

veículo pela massa falida, esse terceiro terá direito a habilitar seu crédito frente à massa 

falida, na classe dos quirografários – correspondente ao quanto efetivamente pagou pelo 

veículo, devidamente atualizado, com incidência de juros, até a data da decretação da 

falência, sendo irrelevante aqui a demonstração da sua boa-fé. Sem prejuízo, poderá 

também propor medida em face do falido ou seus garantes, visando ao ressarcimento dos 

danos que tenha sofrido pela perda do veículo. 

 

 E, aqui, o mesmo raciocínio que desenvolvemos acima continuará valendo: não há na 

ineficácia objetiva presunção de boa-fé, de modo que caberá ao terceiro, por meio dessa 

medida judicial – ação visando ao ressarcimento das perdas e danos (“ação indenizatória”) 

– fornecer todos os elementos que comprovem a sua boa-fé, justificando a indenização 

com fundamento no §2º do artigo 136 da LRE. 

 

 Na linha do quanto estudamos acima705, diversamente do pedido de restituição com 

fundamento no caput do artigo 136, que deverá ser voltado em face da massa falida, essa 

demanda indenizatória, pautada no §2º do mesmo dispositivo deverá ser ajuizada em face 

do devedor (falido) ou seus garantes e tão logo transitada em julgada a decisão declaratória 

de ineficácia, independentemente do encerramento do processo falimentar ou da extinção 

das obrigações do falido. Depois de reconhecido o crédito em favor do terceiro, poderá ser 

feita a sua habilitação na classe correspondente, se ainda não encerrado o processo 

falimentar, ou ser buscado bens do próprio falido, se encerrado o processo falimentar. 

 

 Nas palavras de Valverde, “a ação, por ser contra o falido, pessoalmente, pode ser 

intentada no curso do processo de falência, e, conforme o caso, a execução poderá recair 

sobre bens não compreendidos na falência e, encerrada esta, ou se ultrapassado o tempo de 

                                                 
705 Ver, supra, item 3.2.9.3. 
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seu encerramento, sem justo motivo, nada impede que a execução corra sôbre os bens que 

o devedor no momento possuir”.706 

 

 E, observados nossos comentários acima707, caso ainda não tenha sido extinta a 

personalidade jurídica do falido, poderá ser ajuizada medida em face dele e de seus 

garantes, perante o juízo falimentar. Caso já tenha sido extinta a personalidade jurídica do 

falido, os terceiros de boa-fé poderão propor medida em face dos sócios da extinta 

sociedade falida, especialmente, mas não apenas, se a falência tiver sido superavitária. 

 

 Por fim, cumpre mencionar, como já estudamos, que a propositura de ação 

reconvencional pelo terceiro de boa-fé, nos autos de ação revocatória com fundamento no 

artigo 129 da LRE não será possível, pois a pretensão de indenização se volta contra o 

falido e não contra a massa falida (que será a autora da ação revocatória, representada pelo 

administrador judicial ou substituída nos casos de propositura da ação pelos credores ou 

Parquet).708  

 

 Todavia, conforme ressaltado por Shimura, é possível se pensar na denunciação da 

lide ao falido, “como forma de garantia do direito de regresso, até mesmo por força da 

evicção que possa resultar (artigo 70, I, CPC; artigo 447, CC)”.  

 

 A denunciação da lide para esse fim, deverá ser entendida como a “demanda que 

provoca a integração de um terceiro ao processo pendente, para o duplo efeito de auxiliá-lo 

no litígio como adversário comum e de figurar como demandado em um segundo 

litígio”709, ou seja, haverá a formação de dois litígios, o principal, em que o litisdenunciado 

será assistente e a demanda secundária, em que ele será réu.710 Utilizada sob esse 

entendimento, a denunciação da lide poderá ocorrer em duas hipóteses. 

                                                 
706 VALVERDE, Comentários a lei de falências, p. 395. Na mesma linha: ALMEIDA, Nova lei de falências 
e recuperação de empresas, p. 139. 
707 Ver, supra, item 3.2.9.2. 
708 Ver, supra, item 3.2.9.3. Ver ainda a posição de Shimura, no sentido de que “não se há de falar em 
reconvenção, visando à reparação dos prejuízos provocados pela revogação (ex: perdas e danos), pois não é 
possível reconvir contra a massa falida (representada pelo administrador judicial), Ministério Público ou 
credor que esteja agindo na defesa da coletividade, na esteira do artigo 315, CPC” (SHIMURA, A defesa 
coletiva por meio da ação revocatória, p. 947). 
709 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 399.  
710 Há dissenso se o terceiro denunciado assume a posição de réu na demanda principal (litisconsórcio 
passivo), assistente simples ou litisconsorcial, em razão da interpretação dos artigos 74 e 75 do Código de 
Processo Civil. Não se pretende aqui adentar esse intrigante assunto. Adotamos, para o fim que aqui nos 
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 A primeira delas é com fundamento no inciso III do artigo 70 da lei processual, para 

que o terceiro (mediato ou imediato) denuncie a lide ao falido (devedor), a fim de que, por 

meio da demanda secundária, seja condenado ao ressarcimento das perdas e danos 

causados a esse terceiro, com respaldo no §2º do artigo 136 da Lei Falimentar. 

 

 A segunda seria também com fundamento no inciso III e eventualmente no inciso I, 

do artigo 70, por meio do qual o terceiro mediato (v.g, o terceiro subadquirente), 

prejudicado pela declaração de ineficácia, seja ressarcido em relação àquele que 

efetivamente contratou com o falido (v.g., alienante)711, sendo aqui irrelevante se esse 

contratante já componha o polo passivo da ação revocatória, pois se formará uma demanda 

secundária para esse fim.712 

 

 Em suma, sobre a situação do terceiro de boa-fé (mediato), que sofreu os efeitos da 

declaração de ineficácia: (i) ele não terá direito ao pedido de restituição falimentar com 

fundamento no artigo 86, inciso III da LRE, mas poderá habilitar seu crédito frente à massa 

falida, para ser ressarcido do quanto expendeu no negócio ineficaz (artigo 7º e seguintes da 

LRE); (ii) ele poderá ainda propor medida visando ao ressarcimento das perdas e danos 

eventualmente sofridas, em face do falido (observadas as peculiaridades acima expostas 

sobre a personalidade jurídica da sociedade falida), com fundamento no artigo 136, §2º da 

LRE; e (iii) ele não poderá valer-se de reconvenção para esse fim, mas, em eventual ação 

                                                                                                                                                    
interessa, o entendimento de Nery Júnior e Nery (NERY JÚNIOR; NERY, Código de Processo Civil 
comentado, p. 252-254), no sentido de que ele será apenas assistente simples na demanda principal e réu na 
nova demanda regressiva que se formou por força da denunciação da lide. Ver também, sobre o assunto: 
GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 1, p. 139-145; 
DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 399-410 e DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Litisconsórcio. 8. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, passim. 
711 Como ensina Dinamarco, ao tratar do inciso III do artigo 70 “têm verdadeiro direito de regresso [...] o 
adquirente que, de boa-fé e sem culpa, adquire bem já penhorado por débito do alienante e vem a perdê-lo na 
execução pendente contra este” (DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 403). Nesse 
sentido: TJSP, Apelação 0068078-91.1996.8.26.0000, Rel. Des. Thirso José da Silva, j. 07.01.1998. Todavia, 
há diversos precedentes em sentido contrário, entendendo principalmente pela possibilidade de indenização e 
regresso pela via própria, se cumpridos os requisitos do artigo 1.116 do CC/02: “AÇÃO REVOCATÓRIA. 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EM QUE O ALIENANTE FOI CITADO COMO 
LITISCONSORTE NECESSÁRIO. – Cumprida a exigência do art. 1.116 do Código Civil, o adquirente 
poderá, através de via própria, acionar o alienante a fim de exercer o direito que da evicção lhe resulta” (STJ, 
Resp 57408, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 02.09.1999); TJSP, Apelação 9152998-63.2001.8.26.0000, Rel. 
Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 05.09.2002; TJSP, Agravo 0440865-54.2010.8.26.0000, Rel. Des. Natan 
Zelinschi Arruda, j. 23.12.2010; TJSP, Apelação 9125825-54.2007.8.26.0000, Rel. Des. Ribeiro da Silva, j. 
13.02.2009; TJRS, Agravo 70007432834, Rel. Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira; j. 24.10.2003. 
712 Isso porque, “é também admissível, não obstante o silêncio da lei, a denunciação da lide a quem já seja 
parte no processo a outra título (um dos réus denuncia a lide a outro)” (DINAMARCO, Instituições de 
direito processual civil, v. II, p. 407). 
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revocatória, poderá promover a denunciação da lide tanto ao falido como ao terceiro 

imediato (aquele que contratou diretamente com o falido), a fim de ser ressarcido dos 

prejuízos sofridos em decorrência da declaração de ineficácia. 

 

 No que se refere à interpretação do §2º do artigo 136 da LRE: (i) o ressarcimento 

pelas perdas e danos somente poderá ser voltado contra o falido e seus garantes, e não 

contra a massa falida; (ii) a medida poderá ser utilizada tanto pelo contratante de boa-fé 

(terceiro imediato) em relação às perdas e danos e indenização que não pôde ser objeto do 

pedido de restituição falimentar, como pelo terceiro mediato, em relação às perdas e danos 

excluídas da habilitação de crédito em face da massa falida; e (iii) a demanda indenizatória 

poderá ser ajuizada, em face do falido, durante a tramitação do processo falimentar ou 

depois de seu encerramento, observando-se apenas se ainda existente a personalidade 

jurídica do falido (se extinta, abre-se o caminho para a responsabilização dos sócios). 

 

3.2.9.5 Efeitos em relação ao terceiro de má-fé 

 

 Quanto ao terceiro de má-fé, consoante exposto acima, houve uma omissão do 

legislador sobre a sua situação em decorrência da declaração de ineficácia (objetiva ou 

subjetiva). 

 

 Inicialmente, não se pode olvidar que poderão existir terceiros de má-fé na ineficácia 

objetiva e na subjetiva. Na subjetiva, naturalmente, todos aqueles que compuseram o polo 

passivo da demanda, em caso de procedência do pedido revocatório, serão considerados 

terceiros de má-fé (mediatos ou imediatos), podendo ser condenados não apenas à 

restituição do bem em espécie e acessórios, como também às “perdas e danos” 

eventualmente verificadas. 

 

 Na lição de Carvalho de Mendonça, na posição do terceiro de má-fé, “cum omnia 

causa restituere, quer dizer, não só restituir a coisa, mas também prestar à massa tudo 

aquilo que o falido teria tido se o terceiro não houvesse retido a coisa”.713 

 

                                                 
713 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial, 7. ed., p. 575. 
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 A depender do caso concreto, assim, além da restituição, com os acessórios, será 

condenado o terceiro de má-fé (mediato ou imediato) também ao pagamento de 

indenização pelas perdas e danos eventualmente sofridas pela massa falida (ou pela 

empresa falida antes do decreto), como, v.g., por “ter ficado impedida do uso do bem, entre 

outras hipóteses”.714 

  

 Na ineficácia objetiva, no entanto, serão considerados terceiros da boa-fé aqueles que 

não lograram demonstrar sua boa-fé em eventual pedido de restituição (portanto terceiros 

de má-fé imediatos), aplicando-se a eles, nesse ponto, o mesmo tratamento dos terceiros de 

má-fé da ineficácia subjetiva. 

 

 Incidem ao terceiro de má-fé, igualmente aos de boa-fé, as regras da legislação civil, 

de modo que, além da possibilidade de condenação em perdas e danos: “o possuidor de 

má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa 

sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às 

despesas da produção e custeio” (artigo 1.216); “responde pela perda, ou deterioração da 

coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela 

na posse do reivindicante” (artigo 1.218); e “serão ressarcidas somente as benfeitorias 

necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar 

as voluptuárias” (artigo 1.220).715 

 

 Resta saber qual será o caminho oferecido a essas pessoas para que seja devolvido o 

valor empregado no negócio jurídico declarado ineficaz, pois, como aponta Tepedino, “não 

obstante o silêncio da lei a respeito, não se pode concluir que o contratante de má-fé 

atingido pela ineficácia não possa cobrar o quanto tenha prestado ao falido, porque isso 

desaguaria em evidente enriquecimento injustificado da massa. Só não terá direito à 

                                                 
714 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 295. Também Leonel sustenta que o 
terceiro de boa-fé deverá “ressarcir os prejuízos eventualmente ocasionados pela falta da coisa no patrimônio 
de onde foi retirada, inclusive o lucro cessante” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 
134). 
715 “Tem direito – dispõe o art. 513 do C. Civil – às despesas de produção e custeio, bem como à indenização 
pelas benfeitorias necessárias – art. 517 do C. Civil – não lhes assistindo, porém, quanto a estas, direito de 
retenção” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 134). No mesmo sentido: FERREIRA, 
Tratado de direito comercial, p. 644-645, PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, 
p. 428. 
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restituição, só concedido aos terceiros de boa-fé, devendo habilitar seu crédito na classe 

própria”.716 

 

 Parece-nos, realmente, que a solução será a habilitação do crédito, pelo terceiro, na 

classe própria (artigo 7º e seguintes, LRE), no valor correspondente ao negócio realizado 

atualizado até a data da decretação da falência. Será habilitado pelo terceiro o crédito 

correspondente àquilo que efetivamente despendeu quando da contratação e tenha sido 

obrigado a “devolver” à massa falida com a declaração da ineficácia. 

 

 E, na remota hipótese de solucionado todo o passivo falimentar, a massa procederá à 

restituição ao terceiro contratante e não ao falido, já que, repita-se, o negócio jurídico foi 

declarado ineficaz em relação à massa, mas se manteve juridicamente válido entre 

alienante e adquirente (de boa ou má-fé).717  

 

3.3 INEFICÁCIA SUBJETIVA – ARTIGO 130 DA LEI 11.101/05 (AÇÃO 

REVOCATÓRIA) 

 

3.3.1 Ausência de tipicidade da ação revocatória 

 

 Tradicionalmente, no combate à fraude aos credores na esfera falimentar, ao lado da 

ineficácia objetiva em relação à massa falida decorrente da presunção da fraude, existe a 

previsão legal da “ação revocatória”, que seria aquela por meio do qual são revocados718 os 

atos praticados pelo falido antes da decretação da quebra, desde que demonstrado o 

consilium fraudis e o eventus damni. 

 

 Há, no tratamento desse remédio processual, em razão de sua intensa filiação com a 

ação pauliana, forte influência das origens históricas, especialmente do direito romano, 

mais especificamente no período justinianeu, em que se falou inicialmente na “actio 

Pauliana”. De acordo com os textos do Digesto, em uma passagem de Paulo, “se concedia 

                                                 
716 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 484.  
717 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
959; PROVINCIALI; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 310. 
718 Como ensina Requião, “é preciso, desde o primeiro momento, atentar para a etimologia da palavra 
revocatória. Não é ela derivada do verbo revogar (tornar nulo, desfazer), mas de revocar (chamar para trás, 
chamar novamente, mandar voltar)” (REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 191). Sobre o assunto, 
ver, infra, item 3.3.2. 
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a ação por causa da fraude e contra quem a não ignorara, ao curador, ou a quem conviesse 

dá-la sobre tal matéria, no curso de um ano em que houve faculdade para o seu 

exercício”.719 

 

 Ainda que a ação revocatória, com seus contornos específicos do processo 

falimentar, não tenha suas origens tão intimamente relacionadas ao direito romano720, 

tendo em vista seu indiscutível vínculo com a ação pauliana, a influência do direito romano 

é muito forte em ambas. E, atreladas às suas origens históricas, as duas são intituladas 

como “ações” cabíveis para o combate à fraude contra credores: ação pauliana e ação 

revocatória. 

  

 Com efeito, assim como o fazia o Decreto-Lei 7.661/45, a Lei 11.101/05 usa a 

expressão “ação revocatória”, estabelecendo ainda: (i) as condições para que o ato possa 

ser revogado (artigo 130); (ii) a legitimidade ativa e passiva para a propositura da ação 

(artigos 132 e 133); (iii) o prazo para ajuizamento (artigo 132); (iv) a competência e o 

procedimento a ser adotado (artigo 134); e (v) os efeitos da sentença de procedência 

(artigos 135 e 136).  

 

 O tratamento historicamente atribuído à ação revocatória falimentar encontra 

respaldo na classificação civilista das ações, cujo critério considera as pretensões, com 

base em dados do direito substancial envolvido na demanda.721 É a manifestação da ideia 

do artigo 75, do revogado Código Civil de 1.916, de que “a todo direito correspondente 

uma ação, que o assegura”.722  

                                                 
719 AZEVEDO, Fraude contra credores, p. 57.  
720 Sobre a origem da ação revocatória falimentar identificada nos estatutos comerciais das Comunas 
Italianas, ver, supra, item 3.1.1.  
721 CINTRA, Antônio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 282. 
722 Dinamarco, em artigo específico sobre as “ações típicas”, ensina que o artigo 75 do Código Civil de 1916, 
“[...] de conotação abertamente imanentista [...] pretende proclamar a oferta de proteção judiciária aos 
direitos, mas o faz a partir da premissa (hoje, repudiada) de que a ação é o próprio direito violado, em atitude 
de reação ao ultraje sofrido. Da mesma premissa deriva a adjetivação da ação com predicados que pertencem 
ao direito subjetivo e hoje nós sabemos que rigorosamente não lhe podem ter aplicação: o que pode ser real 
ou pessoal, patrimonial ou pecuniário, mobiliário ou imobiliário, regressivo, etc., é o direito afirmado pelo 
demandante, não a ação” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Das ações típicas. In: ______. Fundamentos do 
processo civil moderno. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p. 327). Ressalta-se que o texto é 
anterior ao Código Civil de 2002 e, muito embora o mencionado artigo 75 não tenha sido repetido no Código 
Civil vigente, consideramos que a lição do mestre remanesce válida, já que se cuida de visão histórica das 
tradições civilistas. Também Yashell ensina que“[...] o direito contemporâneo já não está assentado em um 
sistema de ações, mas de direitos, em que já não vigora aquela ideia de tipicidade; não ao menos com aquela 
dimensão outrora verificada. Não se aceita – sob o ângulo conceitual – a correspondência necessária entre 
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 A ação é denominada revocatória, assim, porque visa à revocação dos atos praticados 

pelo falido, antes da decretação da falência, em fraude aos credores. A Lei Falimentar não 

apenas aponta o remédio para a lesão ao direito substancial – revocação dos atos praticados 

em fraude contra credores por meio de ação revocatória –, mas também cuidou de 

estabelecer regras de matérias tipicamente processuais, como o procedimento a ser 

adotado, a competência, e a legitimidade ativa e passiva.  

 

 A doutrina e a jurisprudência aceitam essa tradição, adotada pela legislação vigente, 

intitulando-a “ação revocatória”, com fortes raízes nas ações do direito romano (legis 

actiones), que seria marcada pela sua tipicidade, com estrutura individualizada, para uma 

situação jurídica específica.723 Há, de certo modo, um ranço da ideia existente no direito 

romano do período das ações da lei, de que somente possuía o direito aquele que possuía a 

ação, esta marcada pela sua tipicidade. 

 

 Contudo, como é cediço, há muito tempo a ciência do direito processual atingiu a 

categoria de ramo autônomo do direito. A partir do início do século XIX, da discussão 

travada por Windscheid e Murther, passando por Oscar Van Bülow, até Liebman e a sua 

teoria eclética, abandonou-se a teoria Imanentista da ação, consagrando-se o estudo da 

ação como um direito diferente do substancial, formador de uma relação jurídica 

autônoma, que é o processo.724 

 

                                                                                                                                                    
direito e ação, tal qual outrora descrita, entre nós, pelo art. 75 do Código Civil de 1916” (YARSHELL, 
Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. 2. ed. São Paulo: DPJ Editora, 2006, p. 60-66). 
723 Na lição de Tucci e Azevedo, “as legis actiones eram extremamente escassas e marcadas pela tipicidade, 
cada uma possuindo uma estrutura individualizada para situações jurídicas expressamente reconhecidas. 
Desse modo, revestia-se o processo de características muito nítidas, pautando-se, notadamente, pela 
extremada rigidez de seus atos: as ações se conformavam às palavras das próprias leis, conservando-se, por 
isso, imutáveis como as leis mesmas” (TUCCI; AZEVEDO, Lições de história do processo civil romano, p. 
53). Dinamarco ensina que os romanos “tratavam a ação como típico instituto material, de criação pelo pretor 
na medida do poder que dispunha. Falavam dela, por isso, com atributos próprios do direito material, como já 
foi lembrado, relacionando-a com o instituto jurídico substancial a que ligada e com o objetivo proposto – 
actio confessoria, de arboribus succisis, negatoria, aquae pluviae arcendae, actio furti e actio injuriarum 
etc. etc. Cada uma delas correspondia a uma situação de direito substancial específica e destinava-se 
especificamente a propiciar o remédio adequado a ela. Daí a rígida tipicidade, aqui posta em destaque” 
(DINAMARCO, Das ações típicas, p. 339). Sobre o assunto, ver, também: YARSHELL, Tutela 
jurisdicional, p. 60-66. 
724 COSTA, Susana Henriques. Condições da Ação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 20-42; LIEBMAN, 
Enrico Tullio. Manuale de diritto processuale civile. 4. ed. Milano: Giuffrè Editore, 1984. v. I, p. 130-135. 
Para estudo completo sobre a evolução das teorias da ação, ver também, dentre outros: CINTRA, 
GRINOVER, DINAMARCO, Teoria geral do processo, p. 265-280; SICA, O direito de defesa no processo 
civil brasileiro, p. 21-42. 
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 Sem pretensão de se adentrar na intrigante discussão sobre a teoria da ação725, 

importa-nos aqui a consolidação da teoria da ação como direito abstrato, considerando-a 

instituto do direito processual, de significado político relevante e garantido 

constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXV, CF/88), que não se confunde com o direito 

substancial subjetivo e tampouco se considera existente ou admissível somente quando o 

direito exista.726  

  

 Nessa linha a lição de Dinamarco, de que “ação e direito substancial subjetivo são 

dois conceitos claramente distintos na mente do jurista de hoje e nós somos treinados para 

conhecer muito bem a função social e jurídica de cada um deles. E sabemos muito bem, 

ainda, que a ação não se confunde com o direito, nem participa de sua natureza, nem 

depende de sua existência para que também se considere existente. Nesse contexto, tem-se 

consciência da amplitude da ação como garantia constitucional propositalmente vaga, em 

confronto com a tipicidade mais ou menos acentuada dos direitos”.727 

 

 Nesse novo panorama do moderno direito processual civil, distante do sistema de 

ações, pouco espaço existe para as chamadas “ações típicas”. A ação, entendida como o 

direito ou poder de invocar o provimento estatal, é incompatível com a tipificação, 

especialmente quando o critério dessa tipificação é ligado ao plano substancial.728 

 

 Com efeito, a despeito da forte tradição civilista e da influência romana, não há mais 

sentido em se falar em “ação” e associá-la ao instituto jurídico posto a fundamento da 

demanda ou ao resultado postulado pelo demandante. Embora a própria lei processual 

ainda o faça em algumas situações, v.g. ação de anulação e substituição de títulos ao 

                                                 
725 Tal debate fugiria do objetivo do presente trabalho. 
726 DINAMARCO, Das ações típicas, p. 335. Para Sica “o conceito de ação é hoje concebido como um feixe 
de poderes, que engloba o direito à sentença de mérito, à satisfação da obrigação por ela reconhecida e de 
antecipar as atividades tendentes à sua satisfação, incluindo todas as atividades necessárias para que tais 
objetivos sem atingidos” (SICA, Direito de defesa no processo civil brasileiro, p. 41). A ação, por sua vez, 
distingue-se da demanda, porquanto é marcada “por uma nota de generalidade, ao passo que a demanda é 
marcada por um caráter concreto, sendo inclusive passível de identificação, com base nos respectivos 
elementos: alguém (parte), fundado em determinados fatos e fundamentos (causa de pedir), reclama uma 
providência do Estado, perante um órgão do Judiciário (pedido)” (YARSHELL, Tutela jurisdicional, p. 56-
57). 
727 DINAMARCO, Das ações típicas, p. 325.  
728 YARSHELL, Tutela jurisdicional, p. 57-59. 
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portador729, sob o aspecto técnico seria desnecessário, pois o que se tem nesses casos é a 

tipicidade das formas de reclamar a tutela jurisdicional e não a tipicidade da ação.730 

 

 Não se pode afirmar que essas modalidades de ações estariam sujeitas a certas 

condições especiais que se somariam às três condições da ação previstas na lei processual 

– possibilidade jurídica do pedido, legitimidade ad causam e interesse de agir – sem as 

quais se estaria diante da carência de ação.731 O que se dá, na linha da mais autorizada 

doutrina, é a tipicidade dos direitos alegados pelas partes, e “quando a lei condiciona certas 

ações a requisitos de direito material, na realidade ela está trabalhando contornos do direito 

objetivo, não da ação”732; essas condições especiais, na maiorias das vezes, estão 

relacionadas ao mérito da demanda.  

 

 Transportando esses conceitos para a ação revocatória falimentar, é de se reconhecer 

a presença de diversos elementos que poderiam apontar para a tipicidade da ação: (i) a 

própria nomenclatura utilizada pela lei de “ação revocatória”; (ii) a definição expressa do 

legislador sobre as condições para a revogação do ato (conluio fraudulento e efetivo 

prejuízo sofrido pela massa falida), ou seja, tipicidade pela causa de pedir; (iii) a 

determinação da competência, do procedimento a ser adotado e da legitimidade ativa e 

passiva da demanda (tipicidade pelas partes legítimas); (iv) a determinação dos efeitos da 

sentença de procedência (tipicidade pelo pedido); e a (v) a eventual possibilidade de, após 

a sentença de procedência, o juízo determinar seja oficiado o Ministério Público para 

apuração de crimes falimentares, especialmente o crime de fraude a credores (artigos 168, 

187, §2º da LRE).733  

                                                 
729 Artigos 907 e seguintes do Código de Processo Civil. 
730 DINAMARCO, Das ações típicas, p. 341. Na mesma linha: “Certo é que para cada ação são – ou podem 
ser – diversas as respectivas condições, pelo simples fato de que à base de cada ação apresenta-se uma 
situação material (afirmada) diversa (especial, em certo sentido). Isso, contudo, não revela qualquer utilidade 
na busca ou determinação de condições especiais da ação. Buscar a tipicidade da ação nessa seara seria tão 
equivocado (e sem mérito metodológico) quanto buscá-la na situação substancial afirmada pelo demandante, 
ou ainda no ‘bem da vida’ (pedido mediato) por ele pretendido” (YARSHELL, Tutela jurisdicional, p. 107). 
731 Dinamarco aponta o exemplo das ações possessórias, nas quais a lei “incumbe ao autor provar a posse, a 
moléstia a ela, o dia em que aconteceu e a situação atual (moléstia continuada ou cessada; v. CPC, art. 927). 
A primeira impressão que se poderia ter é que, sem um desses requisitos, inexistisse direito de ação, i. é, que 
o autor seria carecedor da ação possessória. Não é assim. [....] Quem não tinha posse anterior não tem o 
direito à própria posse – e isso pertence diretamente ao mérito da ação possessória” (DINAMARCO, Das 
ações típicas, p. 345).  
732 DINAMARCO, Das ações típicas, p. 349; LIEBMAN, Enrico Tullio. L'azione nella teoria del processo 
civile. Problemi di Diritto Processuale Civile. Nápoles: Morano, 1962. 
733 Yarshell, ao buscar conceituar a “ação típica”, aponta a insuficiente sistematização do tema, afirmando 
ainda que o critério de tipicidade pelas “hipóteses de cabimento” não é muito esclarecedor, “não permitindo 
que se distinga o que, nessa tipicidade, pertencente ao direito material e o que, efetivamente, respeita ao 
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 Não nos parece, todavia, ser esse o melhor entendimento. Observada a nova 

tendência do direito processual civil, a partir da consagração da teoria abstrata (ou 

eclética), afastando-se a tipicidade das ações, é perfeitamente possível a compreensão da 

ação revocatória como o remédio processual indicado para a declaração de ineficácia 

relativa dos atos praticados pelo falido antes da decretação da falência, com a 

consequente restituição da coisa ou valor, cuja sentença de procedência dependerá da 

prova do consilium fraudis e do prejuízo da massa falida. 

 

 Ademais, não se pode olvidar que a medida encontra sua disciplina na legislação 

falimentar e não no Código Civil ou no Código de Processo Civil. Tratando-se de um 

diploma legal de caráter multidisciplinar734 – com disposições de natureza substanciais e 

processuais –, é compreensível a disciplina detalhada de certas regras relacionadas à 

revocação dos atos praticados pelo falido antes da decretação da quebra sem que isso 

acarrete, necessariamente, a tipicidade da ação. 

 

 Entendimento diverso limitaria a ação revocatória falimentar, abrindo-se a 

possibilidade de carências de ações quando na verdade se cuida de improcedência, e, 

principalmente, impondo-se uma formalidade – na presença de requisitos e no próprio 

julgamento – incompatível com o processo civil de resultados.735 

 

                                                                                                                                                    
processo” e que um método a ser seguido poderia ser aquele que considera os elementos identificadores da 
demanda (YARSHELL, Tutela jurisdicional, p. 65). Ainda assim, aduz que: (i) na determinação da tipicidade 
pelas partes, o que se tem são “partes legítimas”, critério relacionado às condições da ação; (ii) a tipicidade 
pela descrição no direito substancial, de forma exaustiva, da causa petendi, seria apenas reflexa, já que surge 
a partir do direito material; (iii) a tipicidade pelo pedido equivale, na verdade, à busca da tipicidade no 
resultado ou na tutela prestada ao final; e (iv) a suposta tipicidade pelas condições da ação (supostas 
condições especiais existentes em algumas situações) tampouco se sustenta, pois a especialidade é apenas da 
situação substancial e não interfere na categorização processual (Ibid., passim). 
734 “Precisamente por enfocar um fenômeno plural, como é a insolvência, a LRE apresenta-se no mundo 
jurídico como um diploma multidisciplinar. Além de envolver ciências contábeis, administração de empresas 
e economia, no plano estritamente jurídico compreende direito material e direito processual” (FAZZIO 
JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 38). Ressalta-se, no entanto, que há grande 
discussão na doutrina sobre a natureza jurídica da falência. De todo modo, parece haver um consenso de que 
há regras de direito processual e substancial, que nela convivem. Sobre o assunto, ver: REQUIÃO, Curso de 
direito falimentar, v. 1, p. 22-35; PROVINCIALI, MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 11-13; 
NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crisi delle imprese, p. 49-51; COMPARATO, Fábio Konder. 
Aspectos jurídicos da macroempresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1.970, p. 107-108. 
735 Até mesmo para as hipóteses legais de ineficácia objetiva, previstas pelo artigo 129 da LRE, que 
igualmente podem ser objeto da ação revocatória, não existe limitação absoluta, tanto que a Lei das 
Sociedades Anônimas também prevê uma situação de ineficácia objetiva do reembolso do acionista (ver, 
supra, item 3.2.6.) 
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 Por isso é que as condições impostas pela Lei Falimentar, em seu artigo 130, de que 

poderão ser revogados os atos “praticados com a intenção de prejudicar credores, 

provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o 

efetivo prejuízo sofrido pela massa falida”, não podem ser consideradas uma condição da 

ação e sim questão diretamente relacionada ao mérito da demanda. Ou seja, se, após a 

produção probatória, não restarem demonstrados o consilium fraudis e o prejuízo dos 

credores, o pedido será julgado improcedente, não havendo de se falar em carência de ação 

por falta de interesse de agir ou possibilidade jurídica do pedido.  

  

 Desse modo, e diante do quanto acima exposto, no presente trabalho a ação 

revocatória não será considerada uma ação típica. Todavia, em razão da forte tradição 

envolvida, não nos parece aconselhável, até mesmo por razões de cunho pragmático, 

abandonar a denominação “ação revocatória falimentar” para substituí-la por “ação 

fundada na fraude contra credores, que tem por pedido a declaração de ineficácia relativa 

do ato, para torná-lo ineficaz em relação à massa falida”.736 

 

 Da mesma forma, conquanto se reconheça que a terminologia “ação”, seguido de 

“revocatória”, seria equivocada e ainda atrelada à teoria Imanentista da ação, com traços de 

“ação típica”, será utilizada na presente tese a terminologia adotada pelo legislador e aceita 

de modo geral pela doutrina, com a ressalva apenas de que a expressão “ação” está sendo 

usada em sentido atécnico.737 

                                                 
736 Nesse ponto, mais uma vez nos valemos da lição de Dinamarco: “Mas a classificação civilista tem a seu 
favor a força da tradição, daí decorrendo que, mal ou bem, as locuções ação real ou ação pessoal (bem como 
qualquer outra que apresente a ação adjetivada à moda civilista – v.g., ação mobiliária, pecuniária, etc.) são 
expressivamente aptas a transmitir a ideia desejada. A doutrina brasileira do processo civil, por isso, embora 
criticando essas classificações tecnicamente incorretas, é obrigada a levá-las em conta, porque legem 
habemus e todo trabalho dogmático há de ser construído sobre o que existe no direito positivo. Deparando 
com uma expressão como ação real, não podem o processualista nem o profissional desprezá-la 
simplesmente ou ignorar seu significado; eles entenderão que se trata de uma locução elítica, que pode 
extenso significa demanda cujo fundamento é um direito real, ou, como diz do Código de Processo Civil, 
ação fundada em direito real (cfr. Arts. 94, 95, 593, inc. I e 744)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Vocabulário de direito processual. In: ______. Fundamentos do processo civil moderno. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2001. p. 155-156). Como ensina Tepedino, a expressão revocatória falimentar, no seu 
sentido tradicional e amplo, significa “a medida judicial destinada a recuperar bens ilicitamente saídos do 
acervo do devedor” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 456).  
737 Seria o caso de se falar em mecanismo ou remédio jurídico processual, e este último, como aponta 
Yarshell “oscila, na doutrina, entre ação e o processo” (YARSHELL, Tutela jurisdicional, p. 193). Afirma o 
processualista, ainda, que “vistos como ações ou como processos – e correspondentes procedimentos –, os 
remédios devem ser encarados sob o prisma da cobertura geral que se contém na garantia constitucional da 
ação da inafastabilidade, e que, sob essa ótica, é atípica, conforme anteriormente ressaltado. A garantia da 
ação, por assim dizer, é e pode ser considerada como um remédio de amplo espectro, atingindo as mais 
variadas situações substanciais carentes de tutela” (Ibid., p. 195). 



 248

 

 Por fim, o mesmo raciocínio aqui exposto sobre a revocatória falimentar aplica-se 

também à ação pauliana, que foi assim denominada e mencionada no presente trabalho em 

sentido atécnico, mas de acordo com a tradição no seu estudo. 

 

3.3.2 Ineficácia em relação à massa falida (revocação do ato – ineficácia subjetiva) 

 

 Quando estudamos a ineficácia prevista no artigo 129 da Lei Falimentar, concluímos 

cuidar-se de ineficácia relativa, consistente na inoponibilidade do negócio jurídico à massa 

falida, que estaria autorizada a arrecadar o respectivo bem e proceder à sua liquidação, para 

o futuro pagamento dos credores. Apesar de pequenas divergências quanto à 

natureza/classificação da ineficácia, esse é o entendimento praticamente uníssono da 

doutrina e dos Tribunais Pátrios.738 

 

 No entanto, quando se cuida da situação prevista no artigo 130 da atual legislação 

falimentar, assim como se dava em relação ao artigo 53 do Decreto-Lei 7.661/45, há 

oscilações, especialmente por parte da doutrina, a respeito da classificação do sistema 

utilizado pelo legislador.  

 

 E tal ocorre, principalmente, em razão da diferente terminologia empregada pelo 

legislador: o artigo 130 estabelece serem “revogáveis os atos praticados com a intenção de 

prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor que com ele 

contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida”. Há indispensabilidade de 

ajuizamento de ação para essa “revogação” (artigo 132, LRE), prevendo ainda o artigo 135 

que “a sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à 

massa falida em espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das 

perdas e danos”. 

 

 Com efeito, enquanto o artigo 129 foi claro ao dispor serem “ineficazes em relação à 

massa falida” os negócios jurídicos previstos taxativamente nos seus incisos, dispensando 

inclusive o ajuizamento de ação para o reconhecimento da ineficácia, o artigo 130, 

mantendo a tradição das anteriores legislações falimentares739, estabeleceu a possibilidade 

                                                 
738 Ver, supra, item 3.2.1. 
739 A partir da Lei 2.024 de 1.908. 



 249

de serem “revogáveis” quaisquer atos praticados pelo falido, por meio de ação revocatória, 

desde que demonstrada a má-fé do falido e do terceiro contratante (conluio fraudulento) e 

demonstrado o efetivo prejuízo da massa falida. 

 

 À primeira vista pode parecer que se cuidam de duas hipóteses completamente 

distintas: (i) um sistema de ineficácia em relação à massa falida, com procedimento muito 

mais simplificado, cuja ineficácia pode ser conhecida inclusive de ofício e 

independentemente do conhecimento do contratante sobre o estado do falido ou da 

intenção de fraudar credores (artigo 129, LRE); e (ii) outro sistema mais complexo, de 

revogação dos atos, que dependem de ampla prova do conluio fraudulento e do prejuízo, 

aproximando-se do sistema de anulabilidade, mediante a “revogação” do ato impugnado e 

retorno do bem à massa falida.  

 

 De fato, dúvida não há de que as duas situações são diversas, em decorrência do 

quanto acima exposto, especialmente em razão do elemento subjetivo. No entanto, sem 

prejuízo dos outros aspectos que aproximam os artigos 129 e 130 da LRE, que serão 

abordados em nossas conclusões, atentemo-nos aqui a essa suposta diferença decorrente da 

“ineficácia do 129” em confronto com a “revogabilidade do 130”, que, segundo pensamos, 

reside apenas nos requisitos e na via processual para o reconhecimento da ineficácia 

(relativa, em relação à massa falida). 

 

 Com efeito, a diferenciação adotada pela legislação, e especialmente, o uso da 

terminologia revogáveis, gerou intensa vacilação na doutrina sobre a natureza da pena 

aplicada à patologia da fraude contra credores na hipótese do artigo 130, assim como no 

que tange à natureza da sentença (se declaratória ou constitutiva negativa). 

  

 Na doutrina mais tradicional, especialmente sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45 

(Carvalho de Mendonça740, Lacerda741), assim como ainda se vê na doutrina atual, faz-se a 

                                                 
740 O autor adota a classificação de “atos ineficazes relativamente à massa falida” e “atos revogáveis a 
benefício da massa” (CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 
511). 
741 LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 146-147. 
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distinção dos atos como atos ineficazes (artigo 129,LRE e artigo 52,Decreto 7.661/45) e 

atos revogáveis (artigo 130,LRE e artigo 53,Decreto 7.661/45).742 

 

 Valverde ensinava que “a ineficácia dos atos especificados no art. 52 está para a 

ineficácia, de que cogita do art. 53, como a nulidade em relação à anulabilidade. O fato da 

falência, por si só, determina a ineficácia dos atos discriminados no art. 52. A fraude, 

entretanto, é necessária para conseguir-se a decretação de ineficácia dos atos a que alude o 

art. 53. Distribuem, por isso, os nossos escritores, os atos jurídicos que, em relação à massa 

falida, não produzem ou não podem produzir efeitos, em dois grupos: atos ineficazes e atos 

revogáveis”.743 

 

 E os atos revogáveis, na verdade, seriam aqueles marcados pela exigência da prova, 

não apenas do prejuízo dos credores (eventus damni), como também da fraude, ou seja, da 

intenção de prejudicar do devedor e daquele que com ele contratou (consilium fraudis). Se 

diferenciariam pela necessidade da fraude, que seria um elemento dispensável nos casos 

de ineficácia do artigo 129 (artigo 52 do Decreto)744, e justificaria a revogação do ato.  

 

 Nessa linha apontava Requião, que “a diferença, como se depreende duas espécies de 

ação – a revocatória do art. 52 e a revocatória do art. 53 – consiste na ideia de que aquela 

não cogita da existência de fraude ou de dolo, da intenção ou não de prejudicar 

credores”.745 

 

                                                 
742 É nesse sentido a lição de Ferreira: “Existirem atos prejudiciais aos credores, que são simplesmente 
ineficazes; e atos nas mesmas condições que, por serem praticados por fraude do devedor e do terceiro, que 
com êle contratou, são revogáveis. Constituem duas categorias de atos distintos, a despeito de celebrados 
com o mesmo objetivo, tal o de prejudicar os credores do mesmo devedor, isto é, o falido (FERREIRA, 
Tratado de direito comercial, p. 611). 
743 VALVERDE, Comentários à lei de falências, v. I, p. 354.  
744 Os atos revogáveis “diferem dos atos ineficazes, pois, como vimos, naquele é indiferente a fraude. Por 
isso tem a ação revocatória com fundamento no art. 53 maiores afinidades com a ação pauliana do direito 
civil, tanto que para muitos autores elas são absolutamente idênticas” (LACERDA, Manual de direito 
falimentar, p. 154). Leonel questiona os autores defensores de que a fraude não entraria como elemento na 
revogação: “Os autores que afirmam que, nos casos do art. 52, a fraude não entra como elemento necessário 
para a revogação, teriam melhor esclarecido o seu pensamento se houvessem dito que a prova da fraude é 
que não constitui o elemento básico para o pronunciamento da revogação” (LEONEL, Da ação revocatória 
no direito da falência, p. 53). 
745 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 193. O autor, no entanto, reconhecia que para ambas às 
hipóteses de dava a ineficácia do ato (Ibid., p. 191). 
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 Seguindo a mesma linha, alguns autores dividem as duas hipóteses também como 

ação revocatória por ineficácia (artigo 129) e ação revocatória por fraude (artigo 130)746, 

ou, ainda, ineficácia resultante da lei (artigo 129) e ineficácia resultante da revogação do 

ato (artigo 130).747 

 

 No entanto, apesar dessas diferenciações adotas pelos comercialistas, marcadas pela 

necessidade de prova da fraude para a revogação, prevalece o entendimento no sentido de 

que para ambas às hipóteses o que se obtém, ao final, por meio da decisão, é a ineficácia 

do ato em face à massa falida e não a sua nulidade, como se daria, em princípio, na ação 

pauliana do direito civil.748  

 

                                                 
746 Nesse sentido, Martin, após citar Pontes de Miranda, sobre “a divisão que já se tornou tradicional em 
nosso direito falimentar e que, no caso da Lei de Falências vigente, se definiu nos arts. 129 – revocatória por 
ineficácia – e 130 – revocatória por fraude” (MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados na 
falência, p. 468). 
747 Pacheco entende que os artigos 129 e 130 tratam de ineficácia, mas a diferença entre elas é que uma seria 
prevista na lei e a outra decorrente da revogação: “A ineficácia pode decorrer da lei (art. 129) ou de sentença, 
na ação de revogação (art. 130). Em resumo, pois, a invalidade pode resultar: a) da nulidade ou b) da 
anulação. Só depois de obtida a anulação é que ocorre a invalidade, antes disso, o ato vale. A ineficácia pode 
resultar da lei (ineficácia do art. 129) ou da revogação (art. 130). O ato revogável não é o ato ineficaz, mas o 
ato é ineficaz por ter sido revogável (PACHECO, Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência, 
p. 84). 
748 Segundo Negrão, “embora a lei utilize a expressão revocatória, dando a entender que os atos serão 
anuláveis ou nulos, na verdade, o que ocorre na falência com as ações revocatórias é apenas a ineficácia de 
atos praticados pelo falido, enquanto sob o efeito da sentença declaratória de falência (NEGRÃO, Manual de 
direito comercial e de empresa, p. 484). Também reconhecendo a ineficácia como consequência da 
“revogação”, dentre outros: LISBOA, Comentários aos artigos 129 a 138, p. 512-514; ABRÃO, Da ação 
revocatória, p. 57-59; MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados na falência, p. 468; 
FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 323; MILANI, Lei de recuperação 
judicial, recuperação extrajudicial e falência comentada, p. 497; TEPEDINO, Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 459; CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 372-373. 
Bezerra Filho critica a falta de técnica do legislador sobre os postulados teóricos do ato ineficaz e nulo, ao 
optar por incluir “duas situações distintas, ou seja: em primeiro lugar contemplou a ineficácia (art. 129), que 
diz respeito aos efeitos do ato; de outro lado, estabeleceu a revogação (art. 130), que diz respeito à validade 
do ato [...] os atos nulos seriam aqueles previstos no art. 130, ou seja, atos praticados com fraude e que 
sempre exigiriam o ajuizamento de ação revocatória, conforme estabelece o art. 132”. No entanto, reconhece 
que “na realidade, o art. 129 contempla os casos de ineficácia objetiva (que independe da fraude), enquanto o 
art. 130 refere-se a casos de ineficácia subjetiva (há necessidade de prova da fraude dos contratantes)” 
(BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falências comentada, p. 281-282). Em sentido 
contrário, Franco e Sztajn entendem que, por a nova lei não ter mencionado no caput do artigo 130 a 
expressão “relativamente à massa”, a revogação produziria efeitos perante todos e “com este teor aproxima-
se da ação Paulina, tendo por objeto a invalidade dos atos fraudulentos, cuja demonstração é, igualmente, de 
rigor. A revogatória falimentar é, igualmente, ação desconstitutiva, ou constitutiva negativa,cuja finalidade é 
a anulação do ato fraudulento” (FRANCO; SZTAJN, Falência e recuperação da empresa em crise, p. 167). 
Também nessa linha parece ser a posição de Mandel para quem o artigo 129 trata da ineficácia e o 130 dos 
atos revogáveis e aponta que “a diferenciação é importante. Nos casos de ineficácia, o ato existe, teria 
validade, mas não tem efeitos. Na nulidade, o ato existe, mas não tem validade. Na nulidade, o ato existe, 
mas não tem validade. Já a anulabilidade pressupõe um ato existente que permanece válido até que seja 
tornado nulo. Tanto na nulidade como na anulação, ocorre a ineficácia do ato, mas existem atos ineficazes 
sem que haja nulidade ou anulação, que é o previsto neste artigo [129]” (MANDEL, Nova lei de falências e 
recuperação de empresas anotada, p. 230).  



 252

 No que se refere à natureza da sentença da ação revocatória, parte da doutrina, 

especialmente no estudo do Decreto-Lei 7.661/45, sustentava que a distinção (ineficácia x 

revocação) seria relevante e implicaria diferenças a respeito da natureza jurídica da 

sentença. 

 

 Pontes de Miranda apontava que “as regras jurídicas dos arts. 106 e 107 [ação 

pauliana] são de sanção no plano da validade, e não de eficácia, no que se parecem com as 

dos arts. 53 e 99 do Decreto-Lei n. 7661 e art. 1.024 do Código de Processo Civil, mas se 

distinguem, claramente, das regras jurídicas do art. 52 do Decreto-Lei n. 7.661 e do art. 

110 do Código Civil”.749  

 

 Para o mestre, em relação ao artigo 52 (artigo 129 da LRE) do Decreto cuidava-se de 

uma ação declaratória de ineficácia, por meio da qual se obtinha sentença declaratória e 

não constitutiva, ao passo que para a ação prevista no artigo 53 (artigo 130 da LRE) 

proferia-se uma sentença constitutiva negativa.750 

  

 Segundo pensamos, no entanto, em ambas as situações (artigos 129 e 130), sob o 

aspecto pragmático, o que se obtém é a declaração de ineficácia do ato em relação à massa 

falida, para que o bem, ainda que mantido no patrimônio de terceiro, possa integrar o 

acervo de bens do falido (para fins de realização do ativo), em benefício da massa de 

credores.751  

 

                                                 
749 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 468. Adota a posição do mestre Nogueira: 
“em relação ao art. 130, embora a Lei Falimentar utilize a expressão revocatória, podendo dar a entender que 
os atos serão anuláveis ou nulos, na verdade, o que ocorre na falência, com as ações revocatórias, é apenas a 
desconstituição da eficácia dos atos praticados pelo falido, relativamente à massa falida, enquanto sob o 
efeito da sentença declaratória da falência. A ação é constitutiva negativa e o pedido é de restituição (Pontes 
de Miranda, 1999: 345; 359) do bem à massa falida (art. 135)” (NOGUEIRA, Ineficácia e revogação dos 
atos praticados antes da falência, p. 491) e CLARO, Revocatória falimentar, p. 151. Também nesse sentido, 
mas falando em anulação: FRANCO; SZTAJN, Falência e recuperação da empresa em crise, p. 167).  
750 Ibid., p. 468-472. Em sentido contrário, afirma Requião que a revocatória não é “uma ação de nulidade, 
pois não desconstitui a relação jurídica que incrimina, mas tão somente tira a eficácia do ato em proveito da 
massa falida. O ato, para a massa, se torna inexistente. Isso ocorre tanto na ação revocatória fundada no art. 
52, como no art. 53” (REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 203). 
751 Nessa linha a lição de Cahali: “Em qualquer das hipóteses, nada se desconstitui, localizando-se a 
divergência entre ambas apenas da perspectiva do direito material de que resulta, no caso do art. 129, a 
simples constatação do fato objetivo da prática do ato previsto em lei no termo estabelecido; e, no caso do 
art. 130, ao fato objetivo do prejuízo, acrescenta-se o elemento subjetivo da intenção de prejudicar. A 
revocatória falencial represente, assim, o procedimento ordinário para a declaração de ineficácia dos atos 
praticados com infração dos arts. 129 e 130 da Lei 11.101/2005” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 600). 



 253

 As consequências são as mesmas, pois se está no campo da ineficácia dos negócios 

jurídicos; o que difere uma situação da outra são os requisitos necessários para o 

reconhecimento da ineficácia (especialmente o elemento subjetivo) e os meios para que 

seja declarada a ineficácia (o procedimento do artigo 129 é simplificado).  

 

 Para se chegar a essa conclusão, partindo da sagaz lição de Requião, deve-se, 

inicialmente, extrair o correto sentido da palavra “revogáveis” e da expressão “ação 

revocatória” utilizada tradicionalmente pelo legislador. 

 

 Como bem apontou o comercialista, em lição que vale ser transcrita, “é preciso, 

desde o primeiro momento, atentar para a etimologia da palavra revocatória. Não é ela 

derivada do verbo revogar (tornar nulo, desfazer), mas de revocar (chamar para trás, 

chamar novamente, mandar voltar)”. 

 

 E continua o mestre, “a partir do entendimento etimológico, percebemos que a ação 

revocatória, na falência, não visa o efeito de anular ou desfazer atos praticados pelo 

devedor em determinada época e em dadas circunstâncias. O que se pretende, com essa 

ação, genuína criação do Direito Falimentar, é tirar o efeito de determinados atos 

praticados pelo devedor (voltando-os para trás), destituindo-os de eficácia, mas tão 

somente em relação à massa falida, sem anulá-los ou desconstituí-los totalmente. Esse é o 

segredo da ação revocatória na falência, cuja sutileza nem todos facilmente de pronto 

percebem”.752 

 

 Com efeito, em consulta ao Dicionário Aurélio, quando se pesquisa o vocábulo 

revogar, o resultado é “tornar nulo, sem efeito; fazer que deixe de vigorar; anular, 

invalidar, revocar”. No entanto, quando se consulta a palavra revocar, o resultado é “1. 

chamar para trás; mandar voltar”, “2. Chamar de novo; tornar a chamar”, “3. Relembrar, 

evocar”, “4. Tornar nulo; anular, revogar”, “5. Fazer voltar; devolver, restituir”, 

“6. Fazer sair; tirar”. 

 

 Desse modo, dentre esses significados do verbo revocar, aquele que melhor se 

adequa à sistemática da legislação falimentar é o primeiro, mencionado por Requião: 

                                                 
752 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 191. 
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“chamar para trás, mandar voltar”, em conjunto com o quinto “fazer voltar, devolver, 

restituir”. A diferença, conquanto possa parecer sutil, é de grande relevância para a 

compreensão da ação revocatória falimentar: esse “chamar para trás, mandar voltar, fazer 

voltar, restituir” em nada se relacionada com a nulidade ou anulabilidade do negócio 

jurídico, que é atingido apenas em sua eficácia, perante a massa falida.  

 

 O próprio legislador, apesar de ter usado a terminologia “revogáveis”, manteve a 

tradição dispondo sobre a “ação revocatória”, que remete ao verbo revocar, cujo 

significado, repita-se, é “chamar para trás”, “restituir”. 

 

 A precisa compreensão da terminologia adotada pela legislação é também importante 

para que se adeque corretamente a situação ao estudo dos defeitos do negócio jurídico. 

Consoante estudamos acima, quando tratamos da ineficácia do artigo 129753, a doutrina 

mais autorizada divide os negócios jurídicos nos planos da existência, validade e eficácia.  

 

 Não se fala em revogação ou revocação de negócios jurídicos, de modo que cabe ao 

intérprete da legislação falimentar – que usou a expressão revogáveis e revocatória no 

artigo 130, ao lado da ineficácia do artigo 129 – equacionar qual seria o papel da 

“revocação falimentar”, ou seja, se se trata de inexistência, validade (nulidade ou 

anulabibilidade) ou ineficácia. 

 

 Descartada a hipótese de inexistência, nulidade ou anulabilidade do ato, 

inapropriadas para a fraude contra credores – vez que, em princípio, no negócio 

fraudulento não ocorre nenhum vício nos elementos ou requisitos de validade do negócio 

jurídico754 –, o que se verifica é a ineficácia do negócio perante a massa falida, portanto, 

                                                 
753 Ver, supra, item 3.2.1. 
754 Essa a lição de Theodoro Júnior, embora tratando da ação pauliana: “[...] é, sem dúvida, erro técnico 
considerar a fraude contra credores vício causador de anulabilidade do ato jurídico, pois nos seus elementos 
essenciais nenhum vício intrínseco se localiza. Tudo o que visa a lei é preservar a garantia dos credores, 
evitando que o ato fraudulento o atinja. Não se tem em vista a desconstituição do ato, mas apenas e tão 
somente a preservação da sujeição dos bens alienados à execução do credor. Para tanto a lei determina que, 
comprovada a fraude, o bem alienado em prejuízo da garantia do credor integre o acervo sobre o qual deverá 
incidir a penhora. Não prevê seu retorno à propriedade do alienante, porque isto não é necessário para o 
restabelecimento da garantia patrimonial que interessa ao autor da pauliana. Isto configura, portanto, um caso 
típico de ineficácia relativa, que consiste em privar o ato alienatório de efeitos apenas em face do credor” 
(THEODORO JÚNIOR, Fraude contra credores, p. 182). Quando estudamos a ação pauliana, sustentamos 
que também ali o mais correto é o reconhecimento da ineficácia do negócio fraudulento (supra, item 2.1.3). 
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como estudamos acima, ineficácia relativa, mediante a inoponibilidade frente à massa 

falida.755 

 

 Com a devida vênia ao entendimento contrário, não faria sentido, à luz da teoria da 

nulidade dos negócios jurídicos, igualar a “revogação” prevista pela legislação à 

invalidação (nulidade), mas reconhecer que a consequência dessa nulidade é apenas a 

ineficácia do negócio frente à massa falida. Se se cuidasse efetivamente de nulidade, o 

efeito da declaração judicial não poderia estar restrito à ineficácia do negócio jurídico, mas 

deveria também desconstitui-lo, retornando a situação ao status quo ante, como se nunca 

houvesse sido celebrado, atingindo todos e não apenas a massa falida. No entanto, não é 

isso o que ocorre na revocatória falimentar. 

 

 Parece-nos, assim, que de fato existe diferença relevante entre as hipóteses do artigo 

129 e do 130 da legislação falimentar, contudo em ambas o que se obtém, por meio da 

decisão judicial, é a ineficácia perante a massa falida. Na primeira hipótese não se dispensa 

a fraude, mas apenas a sua prova, ao passo que na segunda exige-se a  prova da má-fé para 

que a declaração da ineficácia frente aos credores do falido. 

 

 E a existência da má-fé, para o reconhecimento da ineficácia, trará outras 

consequências, como a previsão, do artigo 135 da LRE, de que a sentença da ação 

revocatória, acolhendo o pedido do autor, determinará o “retorno dos bens à massa falida 

em espécie”, com todos os acessórios e acrescida de perdas e danos. As perdas e danos se 

justificam em razão da má-fé, indispensável na ação revocatória, o que não ocorre na 

hipótese do artigo 129 em que o elemento subjetivo é dispensando (consiulium fraudis). 

 

 Ou seja, em ambos os casos ocorrerá a ineficácia relativa do negócio jurídico 

impugnado, que será inoponível em relação à massa falida, e tudo que foi dito quando 

tratamos da ineficácia do artigo 129 e suas consequências práticas são válidas para o artigo 

                                                 
755 É a lição de Maggiore: “per quanto concerne poi la sentenza que pronuncia la revoca, essa accerta non 
una nullità o una annullabilità dell’atto compiuto, ma ha il valore di uma pronuncia sula inefficacia-
inopponilitià alla massa dell’ato” (MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 202). Também 
Tomazette, partindo da lição de Requião, aponta que “no caso da ineficácia subjetiva, o ajuizamento da ação 
é essencial, não sendo possível a revogação de ofício dos atos praticados. Tal ação é chamada de ação 
revocatória e seu próprio nome reforça a ideia de se tratar apenas de caso de ineficácia e não nulidade. A 
palavra revocatória tem sua origem não na palavra revogar, mas na palavra revocar, que significa chamar 
para trás, mandar voltar, denotando a ideia de uma simples ineficácia e não de uma invalidade” 
(TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 479-480). 
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130.756 Eventuais diferenças, que veremos mais adiante, limitam-se às consequências do 

reconhecimento da má-fé que impede o contratante, por exemplo, de proceder ao pedido de 

restituição previsto no artigo 136 da LRE. 

 

 Na verdade, embora a opção pela expressão revogável encontre justificava na 

tradição, assim como na legislação de outros países, especialmente na Itália, melhor talvez 

seria se o legislador tivesse optado por utilizar a expressão ineficazes também ao tratar da 

revocatória (artigo 130, LRE). O equacionamento do conceito de 

eficácia/validade/nulidade é complexo, e, no caso da ação revocatória, a opção do 

legislador pela “revogação de atos” gera grandes dificuldades.757 Contudo, assim não o fez 

a lei, cabendo aos operadores do direito dar a correta dimensão do dispositivo legal, pelo 

estudo dos conceitos – de direito civil e falimentar – envolvidos. 

 

 Em decisão do C. Superior Tribunal de Justiça foi reconhecida a ineficácia em 

relação à massa falida decorrente da aplicação do artigo 53 do Decreto-Lei (atual artigo 

130 da LRE), inclusive para o fim de afastar a alegação de bem de família do imóvel 

objeto da ação revocatória trazida pelo réu. Consignou o Min. Barros Monteiro que tal 

questão deverá ser suscitada quando ocorrer a efetiva constrição judicial do bem (“não se 

tratando no caso de constrição judicial, mas de declaração de ineficácia de ato em relação à 

massa falida, impertinente é a invocação aos ditames da Lei n. 8.009/90”).758 

 

 Desse modo, pelas razões acima expostas, estamos de acordo com a doutrina 

defensora da aproximação das hipóteses dos artigos 129 e 130, sobretudo no 

reconhecimento de que em ambas às hipóteses se está diante da ineficácia do ato, seja 

daqueles previstos nos incisos do artigo 129, seja daqueles que venham a ser objeto da 

ação revocatória (artigo 130, LRE).   

                                                 
756 Ver, supra, item 3.2.9 e, infra, item 3.3.11 sobre os efeitos da declaração de ineficácia.  
757 Essa crítica é feita por De Semo, sobre a legislação italiana, que utiliza as expressões “privado de efeitos”, 
“ineficazes” e “revocáveis” quando na verdade em todos os casos se cuida de ineficácia (DE SEMO, Diritto 
fallimentare, p. 293). Também Tepedino: “Seja porque o ato se enquadra nas hipóteses previstas no art. 129, 
seja porque se comprovou o concerto fraudulento entre o falido e sua contraparte (art. 130), a consequência 
será sempre a ineficácia, e não a nulidade, relativa ou absoluta. No primeiro caso, como se já disse, essa 
cominação consta expressamente do texto da lei; no segundo, ela se extrai da correta compreensão dos 
conceitos aplicáveis à especie [...]. É preciso não se deixar impressionar pelo emprego, no artigo 130, do 
adjetivo revogáveis, também presente no art. 53 do Decreto-Lei 7.661/45, sem que a melhor doutrina negasse 
a consequência que aqui se atribuiu ao ato fraudulento” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência, p. 459). 
758 Resp 151305, j. 18.10.2005. 
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 Seguindo essa linha, Calças, embora reconhecendo que a lei prevê situações de 

ineficácia e revogação, defende “que tanto as hipóteses do artigo 129, bem como aquelas 

enquadradas no artigo 130, que iremos examinar, enquadram-se como situações de 

ineficácia, pois os atos mencionados existem e são válidos, apenas não produzem efeitos 

em relação à massa falida”.759 

 

 Também Theodoro Júnior e Faria corretamente ensinam que a distinção da lei, em 

atos ineficazes e atos revogáveis “nada tem a ver com a substância da patologia dos atos 

fraudulentos, de modo que tanto os casos do art. 129 como os do art. 130 retratam atos de 

fraude contra credores, todos eles ineficazes, em sentido técnico, perante a massa falida”. E 

continuam apontando que “da mesma forma ocorre a revogação (chamada de volta, para a 

massa, dos bens alienados indevidamente pelo insolvente) nas duas situações cogitadas 

pelos arts. 129 e 130. O distanciamento se dá, materialmente, quanto ao elemento subjetivo 

da fraude (má-fé) e, processualmente, quanto ao procedimento necessário para o 

reconhecimento judicial da fraude (ação revocatória ou simples decisão interlocutória)”.760 

 

 Partindo-se dessa premissa, muito bem colocada por Theodoro Júnior e Faria, 

entendemos apropriada a moderna distinção, adotada por Coelho, de ineficácia objetiva e 

ineficácia subjetiva. Tal classificação acentua a diferença entre as duas hipóteses legais sob 

a ótica do elemento subjetivo, ou seja, da má-fé do falido e daquele que com ele contratar, 

a qual deverá ser demonstrada por meio da indispensável ação revocatória, sem deixar de 

reconhecer que em ambos os casos se dá a ineficácia relativa, impedindo que o ato seja 

oponível à massa falida.761 

                                                 
759 CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 90. No mesmo sentido 
Milani: “Entendemos que ambos os dispositivo tratam da ineficácia, isto é, da subtração dos efeitos dos atos 
e negócios jurídicos praticados entre o devedor e o terceiro em relação à massa falida, mas com manutenção 
das respectivas validades: o primeiro, o art. 129, veicula a ineficácia objetiva (independe da prova da 
intenção fraudatória); o segundo, o artigo 130, disciplina a ineficácia subjetiva (depende da prova da intenção 
fraudatória). Por isso, a ineficácia objetiva pode ser declarada por despacho interlocutório, e a ineficácia 
subjetiva (denominada pelo legislador de revogação) somente pode sê-lo por sentença numa ação 
revocatória” (MILANI, Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência comentada, p. 497) 
e CAHALI, Fraude contra credores, p. 600. 
760 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
903. 
761 “[...] nas hipóteses do art. 129 a ineficácia objetiva (porque independente de perquirição sobre as 
intenções dos sujeitos), e nas do art. 130 a ineficácia subjetiva (porque dependente dessa perquirição). Em 
relação à primeira, o legislador listou atos que, praticados com ou sem fraude, não produzirão efeitos perante 
a massa falida; em relação à ineficácia subjetiva, preferiu assentar um conceito largo o suficiente para coibir 
qualquer prática fraudulenta” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 
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 Consoante já mencionamos, a ineficácia objetiva (correspondente ao artigo 129 da 

LRE) se diferencia da ineficácia subjetiva (correspondente ao artigo 130 da LRE). A 

primeira seria demarcada pela dispensa de prova do elemento subjetivo, ou seja, do conluio 

fraudulento entre os contratantes, ao passo que a segunda seria caracterizada pela 

imprescindibilidade desse elemento subjetivo, e, como consequência, pela necessidade do 

ajuizamento da ação revocatória para sua declaração. A distinção, pois, é material 

(elemento subjetivo) e processual (dispensa do ajuizamento da ação revocatória). 

 

 Cumpre mencionar que o Projeto do Novo Código Comercial (Projeto n. 

1.572/2011)762  que tem por base minuta do Professor Coelho, adota essa classificação, na 

“Seção IV – dos atos ineficazes”, em seu artigo 627: “A ineficácia é: I – objetiva, quando 

não depende da prova da intenção da sociedade falida de frustrar os objetivos da execução 

concursal; ou II – subjetiva, quando caracterizada pelo conluio entre a sociedade falida e o 

contratante para a realização da fraude”. 

 

3.3.3 Natureza da sentença de procedência na ação revocatória (declaração + 

restituição) 

 

 Como corolário do reconhecimento da ineficácia do artigo 130, acima exposto, 

parece-nos que, assim como ocorre em relação à decisão proferida com fundamento no 

artigo 129 – seja por meio de decisão interlocutória, seja por meio de ação própria, seja, 

ainda, por meio de declaração incidente – a sentença de procedência proferida na ação 

revocatória terá natureza declaratória. 

 

 A despeito do acentuado dissenso doutrinário, especialmente na doutrina italiana, 

que melhor tratou do assunto763, acolhemos a posição segundo a qual a sentença não atinge 

                                                                                                                                                    
p. 345). Também utilizam essa terminologia: CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados 
antes da falência, passim; MILANI, Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência 
comentada, p. 497; BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falências comentada, p. 282; 
TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, passim. 
762 Projeto n. 1572/2011, em trâmite na Câmara dos Deputados, relator Deputado Vicente Candido. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884>. 
Acesso em: out. 2011. 
763 Há intensa discussão na Itália. Há autores que defendem a diferenciação entre as hipóteses dos artigos 64 e 
65 (correspondente ao artigo 129 da LRE), cuja sentença teria natureza constitutiva, das demais hipóteses 
(artigo 67), cuja sentença teria natureza constitutiva negativa. Nesse sentido, dentre outros: PROVINCIALI, 
Trattato di diritto fallimentare, p. 1053; GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, p. 158-159. Defendem a 
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a essência do negócio jurídico, apenas reconhecendo a fraude e a ineficácia em relação à 

massa falida, de modo que seu efeito típico se passa no plano do direito processual e não 

material.764  

 

 E a sentença terá o mesmo efeito tanto nas situações do artigo 129, como nas do 

artigo 130, pois a diferença da área de cognição do juiz é apenas quantitativa, maior na 

segunda hipótese, em razão do elemento subjetivo, mas em ambos os casos não se atinge a 

essência do negócio jurídico impugnado, reconhecendo-se apenas a fraude – ineficácia em 

face da massa falida.765 

 

 Apesar da autoridade dos defensores da tese da natureza constitutiva negativa766, 

especialmente na ação revocatória do artigo 130, ousamos defender a natureza declaratória 

da sentença, partindo-se da premissa adotada neste trabalho, no sentido de que a diferença 

substancial entre a ineficácia subjetiva e a ineficácia objetiva reside nos requisitos para o 

reconhecimento da ineficácia subjetiva e na flexibilização processual da ineficácia 

                                                                                                                                                    
natureza constitutiva da sentença na ação revocatória: PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria 
fallimentare, p. 160; MAGGIORE, Istitizioni di diritto fallimentare, p. 202; PAJARDI; PALUCHOWSKI, 
Manuale di diritto fallimentare, p. 449; Defendendo a natureza declaratória da sentença: FERRARA JR.; 
BORGIOLI, Il fallimento, p.402-403; SATTA, Diritto fallimentare, p. 208-209; RICCI, Edoardo F. Sulla 
natura dichiarativa della revocatoria fallimentare. Rivista di Diritto Processuale. v. 55, p. 19-35, genn./mar. 
2000; JORIO, Alberto. Le crisi d’impresa. Il Fallimento. Milano: Giuffrè, 2000, p. 423-424.Ver, também: 
GIACALONE, Giovanni. Azione revocatoria: natura costitutiva ed effetti sulla prescrizione. Il Fallimento e 
le altre procedure concorsuali, n. 101/1996, p. 999-1007 e TRENTINI, Carlo. Natura dichiarativa della 
sentenza di revocatoria e prova del danno. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, I, n. 8/2004, p. 901-
909. 
764 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
953. No mesmo sentido, Coelho, embora não mencionando expressamente a “natureza declaratória” da 
sentença na ineficácia subjetiva (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 
empresas, p. 352-354).  
765 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
953. 
766 No Brasil, defendem a natureza constitutiva negativa da sentença na ação revocatória falimentar: 
PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 468; NOGUEIRA, Ineficácia e revogação 
dos atos praticados antes da falência, p. 491; CLARO, Revocatória falimentar, p. 151; FRANCO; SZTAJN, 
Falência e recuperação da empresa em crise, p. 167; MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos 
praticados na falência, p. 481; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 313. 
Tratando da sentença proferida na ação pauliana, Dinamarco, não obstante reconheça que se cuida de 
hipótese de ineficácia do negócio fraudulento, aponta se tratar de ineficácia parcial e sucessiva, “porque o 
negócio jurídico ingressa plenamente eficaz no mundo jurídico, como se fraude não houvesse, só vindo a 
perder a parte nociva de sua eficácia se quando vitoriosamente for movida a ação pauliana”; a ineficácia da 
alienação fraudulenta é superveniente e configuraria por obra da sentença. Assim, como consequência, a 
sentença da pauliana produz na relação dos interessados uma especial modificação jurídica consistente na 
revogação do ato, sendo constitutiva negativa “uma vez que sem ela o ato fraudulento, que não é 
originariamente ineficaz (ineficácia sucessiva), permaneceria eficaz” (DINAMARCO, Fraude contra 
credores alegada nos embargos de terceiro, p. 578-579). Na mesma linha que Dinamarco: BONÍCIO, 
Reflexões em torno da natureza da sentença na ação pauliana, p. 158-159 e PAES, P. R., Fraude contra 
credores, p. 32-38 e p. 75.  
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objetiva. No entanto, a essência da decisão proferida em ambas as hipóteses é a mesma: o 

reconhecimento da ineficácia, apenas em relação à massa falida. 

 

 É nessa linha a posição de Cahali, de que “em qualquer das hipóteses, nada se 

desconstitui, localizando-se a divergência entre ambas apenas da perspectiva do direito 

material de que resulta, no caso do art. 129, a simples constatação do fato objetivo da 

prática do ato previsto em lei no termo estabelecido; e, no caso do art. 130, ao fato objetivo 

do prejuízo, acrescenta-se o elemento subjetivo da intenção de prejudicar”.767 

 

 Embora entendamos que a natureza da sentença é declaratória, consoante já 

mencionamos quanto tratamos da natureza da decisão na ineficácia objetiva, não se pode 

olvidar do caráter também “restitutório” da ação revocatória, o qual não afasta a natureza 

declaratória da decisão de ineficácia, mas faz com que seja necessária a prática de atos 

visando à efetiva “restituição do bem” objeto de declaração de ineficácia.768 

 

 A sentença na ação revocatória declara a ineficácia do negócio em relação à massa 

falida, mas também determina o “retorno dos bens à massa falida em espécie”, justamente 

para que a “ineficácia” declarada possa ser concretizada no plano fático. Trata-se da 

demonstração do caráter também restitutório da ação revocatória, decorrente da declaração 

                                                 
767 CAHALI, Fraude contra credores, p. 600. E continua: “As diferenças entre as duas modalidades não 
decorrem de uma pretensa diversidade de natureza entre as duas ações, mas de diversa disciplina estabelecida 
expressamente em lei: a ação revocatória do art. 129 pode ser proposta contra os terceiros adquirentes, sem 
consideração à boa-fé dos mesmos (art. 133, II); no caso do art. 129, a apelação será recebida apenas no 
efeito devolutivo (art. 135, parágrafo único). A revocatória falencial, assim, em qualquer das suas 
modalidades, é uma ação de accertamento, destinada à constatação de uma fattispecie, sobre a qual a lei 
opera diretamente, dispondo que, de sua verificação, decorrem determinado efeitos representados pela 
extensão retroativa do vínculo executivo sobre bens que foram objeto de determinadas relações entre o falido 
e terceiro” (Ibid., p. 600). 
768 Fazzio Júnior, embora considere constitutiva negativa a sentença, aponta que “a ação revocatória do art. 
129 resume-se ao binômio sucessivo: ineficácia + restituição. O que é ineficaz volta ao acervo de onde não 
deveria ter saído. A ação quer obstar a diminuição patrimonial causada pelo devedor e obviar a desvantagem 
do corpo de credores. É vacina contra a insuficiência do ativo em concurso. A desconstituição do negócio 
deletério ao patrimônio do devedor serve à reconstituição deste, em proveito da massa. Constitutiva negativa 
a revocatória traz ínsita a declaração de ineficácia de um ato jurídico, mas o pedido tem por escopo a 
restituição de bens ao acervo da massa, porque, antes da quebra, integravam o patrimônio do empresário 
devedor. Este desfez-se da garantia comum de seus credores. A sentença da revocatória declara ineficaz a 
disposição e compele o credor indevidamente beneficiado a trazer o que recebeu à massa. É óbvio que, com o 
bem restituído, vem o crédito pertinente, agora insatisfeito, com os demais. A massa se restabelece, em 
benefício da coletividade de credores. Esta é acrescida com o advento do credor que restituiu” (FAZZIO 
JÚNIOR, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 313).  
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de ineficácia do negócio jurídico, visando à restauração da garantia patrimonial aos 

credores.769 

 

 De acordo com o artigo 135 da LRE, é oferecida ao réu a possibilidade de restituir a 

coisa ou pagar indenização correspondente ao valor de mercado, oferecendo à massa falida 

o valor atual do bem atingido pela ineficácia.770 Pode ocorrer, ainda, em se tratando de 

alienações sucessivas, que o bem esteja na posse do terceiro adquirente de boa-fé – não 

atingido pela sentença revocatória – de modo que sentença determinará a obrigação do 

terceiro imediato (contratante de má-fé) à reposição do valor de mercado desse bem.771 

 

 O artigo 136 confirma esse caráter restitutório, prevendo que “reconhecida a 

ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior, 

e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao 

devedor”. Ora, somente se pode falar em restituição em benefício do credor daquilo que 

efetivamente ele “entregou ao devedor” anteriormente. 

 

 Como já mencionamos, quando se cuida de declaração de ineficácia de um negócio 

jurídico que envolva, por exemplo, a garantia ou um contrato de compra e venda de um 

imóvel, a simples declaração de ineficácia desse ato em face da massa falida é suficiente 

para que o administrador possa tomar as medidas para que esse imóvel, v.g., faça parte da 

realização do ativo do falido.  

 

                                                 
769 “A declaração de ineficácia, ou da revogação do ato praticado pelo devedor traz como consequência a 
restituição à massa em espécie, com todos os acessórios” (LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 155). 
Também Provinciali (PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, p. 1007) e Bonfatti e Censoni 
(BONFATTI; CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, p. 209) sustentam o caráter restitutório da ação.  
770 ABRÃO, Da ação revocatória, p. 131. Na mesma linha: BONFATTI, Sido; CENSONI, Paolo Felice. 
Manuale di diritto fallimentare. terza edizione. Padova: CEDAM, 209, p. 290; SATTA, Diritto fallimentare, 
p. 260-261; NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crisi dele imprese, p. 172; TEPEDINO, Comentários à 
nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 481. Em sentido contrário o precedente do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul: “Na situação em comento, extrai-se das informações obtidas pelo Sr. 
Leiloeiro por terceiros, de que os bens em questão perderam valor. Primeiramente, saliento que os bens 
alienados à recorrente já eram usados quando da realização do negócio jurídico. Ademais, é natural que os 
bens tenham perdido valor pelo simples transcurso do tempo. Conseguinte, nos termos do art. 54 da Lei de 
Falências, em que pese a diminuição do valor dos bens objeto da presente demanda, enquanto existentes, os 
bens devem ser restituídos à Massa Falida, não havendo falar em indenização por valor equivalente. 
Assevero que apenas em situações excepcionais, em que não há a possibilidade de restituição do bem, 
quando esse deixa de existir, por exemplo, que se deve pensar na hipótese de indenização, o que não é o caso 
dos autos” (AI 70029418332, Rel. Des. Romeu Marques Ribeiro Filho, j. 24.06.2009). 
771 PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, p. 1.007-1.011; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 948-949. 



 262

 A restituição prevista no artigo 135 da lei, nesse caso, opera-se sem a necessidade 

que medidas sejam tomadas pelo autor vencedor da ação revocatória. A garantia, por 

exemplo, será desconsiderada em favor da massa falida ou o imóvel objeto da compra e 

venda será arrecadado e vendido em benefício dos credores, como se ainda fosse 

proprietário o falido, ou seja, sem que venda (transferência da propriedade) produza 

nenhum efeito em relação aos credores do falido. São desnecessários atos executivos para a 

concretização da ineficácia. 

 

 No entanto, inúmeros negócios jurídicos, com características distintas, poderão ser 

objeto de ineficácia, especialmente com fundamento no artigo 130 da legislação. Assim, se 

o objeto da ineficácia envolver transferência de valores, como o pagamento de uma dívida 

vencida, ou mesmo a compra e venda de um bem móvel (como um veículo), a simples 

declaração de ineficácia não será suficiente para que o bem seja objeto da liquidação na 

falência. E, na linha do quanto exposto, isso pode ocorrer não apenas na ação revocatória 

(artigo 130), como no caso dos incisos I e II do artigo 129.772 

 

 Reconhecendo esse aspecto, Guglielmucci diferencia os efeitos da revocatória em se 

cuidando: (i) de atos de assunção de obrigação ou constituição de direito de preferência, 

cujos créditos serão excluídos do concurso ou considerados quirografários; (ii) atos 

translativos de bens ou direitos, que serão sujeitos à execução concursual; (iii) atos 

constitutivos de direito de usufruto, que serão igualmente sujeitos à execução concursal; e 

(iv) pagamento, que deriva a obrigação de restituição do valor obtido em violação à par 

condicio.773 

 

 Com efeito, nenhuma vantagem terá a massa falida – tornando inócua a decisão 

judicial – se, após longo processo, com ampla produção de provas, fosse reconhecida a 

ineficácia do pagamento de determinado débito efetuado pelo falido, mas o valor 

correspondente a essa quitação não for restituído à massa falida e utilizado no pagamento 

dos credores. 

 

 Nessas situações, a despeito de a decisão que reconheceu a ineficácia ter natureza 

declaratória, serão necessárias medidas para a implementação da sentença, para que possa 

                                                 
772 Ver, supra, item 3.3.2. 
773 GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, p. 161-162. 
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produzir seus efeitos. Na verdade, a determinação da restituição é uma consequência – e 

complemento – da declaração de ineficácia e encontra seu fundamento expresso no artigo 

135 da LRE (que vale também para a ineficácia objetiva). 

 

 Como ensina Cahali, “no pressuposto da insolvência decorrente da quebra, e já 

instaurado o concurso universal de credores, a sentença da ação revocatória – sem perder a 

natureza de declaratória de ineficácia – traz desde logo uma carga de condenação, ao 

dispensar expediência à parte para a arrecadação do bem, no que determina desde logo a 

sua restituição, uma vez que o patrimônio do devedor já se encontra sob execução 

coletiva”.774 

 

 É possível pensar-se, assim, na execução dessa sentença, (“cumprimento de 

sentença”) que terá não apenas natureza declaratória (capítulo que declarar a ineficácia), 

mas também restitutória/condenatória (capítulo que determinar o retorno dos bens à massa 

falida) e poderá ser objeto do procedimento de cumprimento de sentença, constituindo um 

título executivo judicial. 

 

 Sob o aspecto processual, se trata de questão complicada, porquanto é cediço na 

doutrina que a sentença declaratória – assim como a sentença constitutiva – não geram um 

título executivo e não são passíveis de execução. A sentença constitutiva, quando muito, 

exige uma execução imprópria, como, por exemplo, atos de registro públicos na anulação 

de um casamento.775 

 

 Mas nos parece, na verdade, que será objeto de execução não a declaração de 

ineficácia do negócio jurídico, mas sim o capítulo da decisão que determina, como 

consequência da declaração de ineficácia, o retorno dos bens à massa falida, caso seja 

necessário. Ou seja, a ação revocatória não é uma ação meramente declaratória; há também 

o componente de restituição do bem (capítulo condenatório), para que retorne ao status quo 

ante.776 

                                                 
774 CAHALI, Fraude contra credores, p. 601. Também Pontes de Miranda aponta que “a ação de restituição 
está cumulada, mas há só cumulação sucessiva, porque se tem, primeiro, de desconstituir, para depois se 
deferir a restituição” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 412). 
775 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. III, p. 206. 
776 Para Pontes de Miranda, “na falência, as duas ações são uma de declaração e outra de desconstituição, 
porém ambas, devido ao escopo de realização do ativo e liquidação do passivo, que é o do procedimento 
falencial, com o pedido – implicitamente cumulado – de execução (= de restituição). Observe-se, porém, que 
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 Assim, consoante já mencionamos quando tratamos da ineficácia objetiva, sob a 

perspectiva da teoria dos capítulos da sentença (ou capítulos da decisão interlocutória), 

existe uma relação de dependência entre os capítulos, e o capítulo que determinar o retorno 

do bem à massa falida é dependente do capítulo que declara a ineficácia do negócio 

jurídico e fica prejudicado caso seja afastada a ineficácia.777 

 

 Desse modo, haverá sim situações em que será possível a execução da sentença de 

procedência dos pedidos na revocatória (“cumprimento de sentença”), considerando-se a 

própria decisão, especialmente o capítulo da restituição do bem à massa falida, como o 

título executivo judicial.778 

 

 Entender de modo contrário seria, a uma, contrariar a disposição expressa do artigo 

135, no sentido que a sentença “determinará o retorno do bem à massa falida”, a duas, 

estabelecer o absurdo entendimento de que, após a sentença de procedência da ação 

revocatória, com o trânsito em julgado, seria necessário o ajuizamento de nova ação (de 

execução ou conhecimento), visando a dar caráter executivo à sentença, com medidas 

efetivas à restituição do bem objeto do negócio declarado ineficaz. 

 

 Conquanto a doutrina nacional não aborde esse aspecto779, há alguns precedentes nos 

Tribunais Pátrios acolhendo o posicionamento de que a “restituição”, consequência da 

                                                                                                                                                    
nem sempre a ação revocatória falencial é com o efeito restitutório, porquanto o ato jurídico revogável pode 
ser ato jurídico apenas irradiador de crédito. Então, ocorre a tal ação o que ocorre com as ações de anulação 
sem restituição” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 427). 
777 DINAMARCO, Capítulos de sentença, p. 43-44.  
778 É esse o enfoque dado por Massimo Fabiani, no sentido de que, considerando constitutiva a ação 
revocatória, a possibilidade de execução provisória da sentença reside no capítulo condenatório (acessório ao 
constitutivo), especialmente quando se tratar de soma em dinheiro, em que fica mais evidente o caráter 
restitutório da ação revocatória (FABIANI, Massimo. Provvisoria esecutorietà della sentenza di revoca dei 
crediti. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 2/2002, p. 199-207;_____. Revocatoria 
fallimentare: attualitá dell’instituto e degli aspetti processuali. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 
n. 2/1996, p. 105-115 e _____. Provvisoria esecutorietà dei capi condennatori nelle sentenze revocatorie e 
interferenze con la riforma fallimentare. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 2/2007, p. 180-
186). Na mesma linha: CORRADINI, Luigi. Questioni di diritto processuale nella revocatoria fallimentare. Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali, n. 9/1991, II, p. 927-934 e BRAGADIN, Alvise; VALLE, Paola 
Dalla; SICCHIERO, Gianluca. Le revocatorie ordinarie e fallimentari. Torino: UTET, 2001, p; 187-203. 
Também Claro, embora não adentrando a discussão, menciona a possibilidade de execução da sentença, para 
que o bem retorne ao acervo da massa em espécie (CLARO, Revocatória falimentar, p. 201). 
779 Ferreira chega a mencionar que “executa-se a sentença da ação revocatória pela restituição à massa dos 
bens que fizeram objeto dos contratos declarados ineficazes em relação a ela ou foram revogados em 
benefício dela”, mas não trata expressamente da execução dessa sentença (FERREIRA, Tratado de direito 
comercial, p. 643). 
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declaração de ineficácia, prescinde do ajuizamento de nova demanda, podendo ser 

efetivada nos próprios autos da ação revocatória (portanto como um “cumprimento de 

sentença”) ou nos autos da falência, em incidente apartado, se se cuidar de declaração de 

ineficácia com fundamento no artigo 129 da legislação.780 

 

 Ressalta-se, ainda, seguindo a mesma linha de raciocínio, que de acordo com o artigo 

135 da LRE é possível a condenação dos réus em perdas e danos. Tal capítulo da sentença, 

igualmente, terá cunho condenatório e poderá ser objeto de execução (cumprimento de 

sentença). 

 

3.3.4 Elemento subjetivo (conluio fraudulento) 

 

 Consoante já mencionado em diversas oportunidades no presente trabalho, a ação 

revocatória falimentar (ineficácia subjetiva) é marcada justamente pela necessidade de 

prova da fraude, que se exterioriza, de acordo com o 130 da LRE, pela “intenção de 

prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que 

com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida”.781 

 

 Trata-se da manifestação legal de dois elementos caracterizadores da fraude contra 

credores, o conluio fraudulento (consilium fraudis) e o prejuízo à massa falida (eventus 

damni), os quais, na esfera civil, deverão coexistir com a anterioridade do crédito daquele 

que pretender impugnar o negócio fraudulento.782 

                                                 
780 Nesse sentido: TJRS, Agravo 70013611223, Rel. Des. Antonio Corres Palmeiro da Fontoura, j. 
06.04.2006; TJRS, Apelação 70042624833, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 29.06.2011; TJSP, 
Apelação 9059889-34.1997.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes Machado, j. 14.05.1998; TJSP, Agravo 
9020282-91.2009.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 15.04.2009; TJSP, Agravo 0203388-
78.2010.8.26.0000, Rel. Des. Elliot Akel, j. 05.10.2010; TJRS, Apelação 314807-59.2011.8.21.7000, Rel. 
Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 31.08.2011. No agravo 514050-9 julgado no Tribunal de Justiça do 
Paraná, tal aspecto foi expressamente abordado, entendendo o Des. Stewalt Camargo Filho pela 
impossibilidade de cumprimento de mandado de imissão na posse do imóvel objeto da ineficácia, cabendo à 
massa falida promover apenas execução provisória da sentença, na forma prevista no 475-O e seguintes do 
Código de Processo Civil, enquanto ainda pendente recurso, afastando ainda a alegação de natureza 
mandamental da sentença (j. 21.02.2009). 
781 No Decreto-Lei 7.661/45 dispunha o artigo 53: “São também revogáveis, relativamente à massa os atos 
praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se a fraude do devedor e do terceiro que com êle 
contratar”. 
782 Ver, supra, item 2.1.1. No direito italiano, diversamente, não há nenhuma menção legal ao elemento 
subjetivo na revocatória falimentar; exige-se apenas o conhecimento do estado de insolvência (artigo 67 do 
Decreto falimentar), o que leva inclusive alguns autores a indagar se o consilium fraudis, em relação ao 
devedor, seria dispensado nessa modalidade ou estaria incorporado ao pressuposto objetivo. Apenas no artigo 
66, que trata da ação revocatória ordinária proposta na falência, menciona-se o ato realizado pelo devedor 
em “prejuízo aos credores”. Para Provinciali e Maggiore existe um dever por parte do devedor de não causar 
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 No direito falimentar, diversamente, há presunção relativa do eventus damni783, 

prescinde-se da anterioridade do crédito, contudo, fora das hipóteses de ineficácia objetiva, 

o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro contratante é elemento indispensável. 

Aqui é a presença da má-fé das partes envolvidas que justifica a ineficácia do ato frente à 

massa falida. 

 

 Diversamente da ineficácia objetiva, não há na ação revocatória falimentar 

limitação dos atos passíveis de ineficácia. Qualquer natureza de negócio jurídico, desde 

complexas operações societárias realizadas com o fim de esvaziar o patrimônio da 

sociedade empresária, até simples doações realizadas pelo empresário individual ao seu 

cônjuge, poderá ser impugnada por meio da revocatória falimentar, desde que presente o 

conluio fraudulento e não afastada a presunção relativa do dano aos credores. 

 

 E o conceito do consilium fraudis exigido na esfera falimentar é o mesmo daquele 

reclamado para a ação pauliana, razão pela qual tudo que estudamos quando tratamos na 

fraude contra credores civil pode ser aqui aplicado, apenas com ressalvas referentes ao ato 

gratuito, como veremos mais adiante.784 

 

 Assim, em relação ao devedor, o conluio fraudulento estará caracterizado pela mera 

ciência de que aquele negócio poderá lesar seus credores, podendo torná-lo insolvente ou 

agravar seu estado de insolvência.785 Cuida-se da chamada scientia damni, ou seja, “a 

consciência que tenha o devedor de que, praticando o ato, está prejudicando seus 

credores”.786  

                                                                                                                                                    
prejuízo aos credores, de modo que ao agir dessa maneira, diminuindo seu patrimônio, suficientemente estará 
caracterizado o elemento subjetivo da revocatória falimentar (PROVINCIALI; MAGGIORE, Istituzioni di 
diritto fallimentare, p. 285-287). Nigro e Vattermoli sustentam que o conhecimento do estado de insolvência, 
pelo terceiro, assume, na revocatória falimentar, o papel do consilium fraudis da revocatória ordinária 
(NIGRO; VATTERMOLI, Diritto della crise delle imprese, p. 159). Na mesma linha: PAJARDI; 
BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 19. Ver, também: QUATRARO; GIORGETTI; 
FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 703-705. 
783 Ver, infra, item 3.3.5. 
784 Ver, supra, itens 2.1.1 e 2.1.3.  
785 LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 97. 
786 CAHALI, Fraude contra credores, p. 169. Segundo Lima, “não é necessário que o ato fraudulento decorra 
de uma intenção de lesar os credores de uma direção específica da vontade do devedor de prejudicá-los; é 
suficiente a simples scientia damni por parte do devedor” (LIMA, A fraude no direito civil, p. 139). Nogueira 
faz uma diferenciação, dizendo que alguns autores defendem que basta o simples conhecimento pelo devedor 
para que o ato possa causar dano, ao passo que outros defendem a diferenciação entre a conduta do falido, 
que deve agir com intenção de fraudar e do terceiro que deve ter ciência dessa vontade e, finalmente, o 
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 Não se exige que ele tenha agido maliciosamente ou dolosamente com o intuito de 

prejudicar os credores. Considerando-se a posterior decretação da falência desse devedor, 

não nos parece difícil a demonstração de seu conhecimento acerca da lesão que o ato 

causaria aos credores. Usualmente, a declaração da quebra não ocorre de forma inesperada 

e o devedor tem ciência da fragilidade de sua condição econômico-financeira, tanto assim 

que a legislação prevê o termo legal de falência para demarcar esse delicado período que 

antecede a quebra.787 

 

 No que toca ao terceiro contratante, o consilium fraudis caracteriza-se pela 

insolvência notória do devedor ou pela insolvência que o terceiro teria motivos para 

conhecer, no momento em que realizado o negócio jurídico (scentia fraudis). 

 

 Na lição de Theodoro Júnior e Faria, “quanto ao terceiro adquirente, o consilium 

fraudis, consiste na demonstração de que teve ele conhecimento efetivo ou presumido da 

insolvência do devedor falido, isto é, resulta da scientia fraudis. A comprovação da 

scientia fraudis é indispensável à configuração da má-fé, sem a qual o ato de disposição do 

devedor não será revogável”.788 

 

 Esse conhecimento por parte do terceiro deverá ser apurado de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto, avaliando-se as medidas de cautela que tenham sido 

tomadas por ele antes da realização do negócio, tais como a obtenção de certidões 

pertinentes, não apenas relacionadas ao bem eventualmente objeto do negócio, mas 

também em relação ao próprio devedor, a fim de se avaliar sua condição financeira (v.g., 

                                                                                                                                                    
último posicionalmente no sentido de que a fraude do terceiro se manifesta na ciência quanto ao estado 
econômico-financeiro do devedor” (NOGUEIRA, Ineficácia e revogação de atos praticados antes da 
falência, p. 507-508). 
787 Sobre as características do termo legal de falência, ver, supra, item 3.2.4.1. 
788 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
914-915. Tomazette igualmente aponta: “No caso do falido, essa ciência é comprovada pelo comportamento 
do devedor que cria ou agrava seu estado de insolvência. Já para o terceiro, o conluio é configurado pelo 
conhecimento efetivo ou presumido do estado de insolvência do devedor falido” (TOMAZETTE, Curso de 
direito empresarial, p. 480). Assim também: CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 373; 
ABRÃO, Da ação revocatória, p. 99; VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 381. Valverde ensina 
ainda que “a má-fé do terceiro consiste, exclusivamente, na ciência que tem de que o ato proposto pelo 
devedor visa ao prejuízo dos credores. Não precisa que também ele tenha a intenção de prejudicar” 
(VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 383). Nesse sentido: TJSP, Apelação 9057786-
39.2006.8.26.0000, Rel. Des. Octavio Helene, j. 21.03.2007; TJSP, Apelação 70026171686, Rel. Des. Jorge 
Luiz Lopes do Canto, j. 21.01.2009. 
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pesquisas de protestos de títulos e eventuais execuções cíveis, trabalhistas e fiscais 

ajuizadas em face do falido).789  

  

 Não nos parece correto sustentar que o artigo 130 da LRE, ao mencionar a 

“intenção de prejudicar credores”, exija o animus nocendi, ou seja, o deliberado propósito 

de prejudicar os credores – seja por parte do devedor, seja por parte do terceiro –, somado 

ao consilium fraudis (conluio fraudulento do devedor e do terceiro que com ele 

contratar).790  

 

 Conquanto o legislador tenha perdido a oportunidade de excluir essa “expressão” 

na disciplina da ação revocatória – que igualmente constava no artigo 53 do Decreto-Lei 

7.661/45 e já gerava controvérsias –, a regra deve ser estudada em consonância com a ideia 

central da fraude contra credores, a fim de que seja dispensando a exigência do animus 

nocendi.791 

                                                 
789 O Projeto do Código de Processo Civil (PL 8046/10, na Câmara) tem uma disposição adequada nesse 
sentido (artigo 749), prevendo que: “Considera-se fraude à execução a alienação ou a oneração de bens: I – 
quando sobre eles pender ação fundada em direito real ou obrigação reipersecutória, desde que haja registro 
público; II – quando sobre eles existir a averbação da existência da ação, na forma do art. 785; III – quando 
sobre eles existir registro de hipoteca judiciária ou de ato de constrição judicial originário da ação onde foi 
arguida; IV – quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 
insolvência; V – nos demais casos expressos em lei”. E, no § 1, dispõe: “não havendo registro, o terceiro 
adquirente tem o ônus da prova de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição 
das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem” (grifou-se). 
790 “Porém, na sua prolixa redação, o art. 130 causa perplexidade interpretativa (que vem do direito anterior), 
no que parece sugerir o animus nocendi (atos praticados com a intenção de fraudar credores) como 
pressuposto autônomo da revocatória ali prevista, complementado pela prova do conluio fraudulento do 
devedor e do terceiro que com ele contratar (consilium fraudis) – o que aliás, terá levado alguns autores a 
sustentar que, tratando-se de ato a título gratuito, bastaria que tivesse havido ‘intenção prejudicante’ apenas 
do devedor” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 581). 
791 Theodoro Júnior e Faria ensinam que “sob o prisma do devedor, continua a não se exigir, para a 
procedência da ação revocatória, que o autor comprove a intenção do devedor de prejudicar a massa, isto é, o 
seu propósito deliberado de lesar os credores (animus nocendi)” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 936). Também sustentando a dispensa do 
animus nocendi: PACHECO, Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência, p. 388; LEONEL, 
Da ação revocatória no direito da falência, p. 97; CAHALI, Fraude contra credores, p. 583; VALVERDE, 
Comentários à lei de falências, p. 381. Em sentido contrário Fazzio Junior, pela exigência do animus 
nocendi, apesar de afirmar que “em matéria falimentar, basta o eventus damni conjugado com a participatio 
fraudis, ou o conhecimento de que o terceiro tem a situação duvidosa do devedor e do resultado apto a lesar 
os credores” (FAZZIO JUNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 321). Na mesma linha, 
não dispensam o animus nocendi: PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 411; 
MARTIN, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 478; LACERDA, Manual 
de direito falimentar, p. 155. Ferreira, apesar de não mencionar o animus nocendi, sustenta que “não basta, 
para a revogação do contrato fraudulento, a intenção, por parte do devedor, de prejudicar os credores. 
Requer-se que essa intenção seja acolhida pelo terceiro, que com êle contratar, ciente e consciente do estado 
de insolvência do devedor, de molde a que desta resultem danos aos credores dêste” (FERREIRA, Tratado de 
direito comercial, p. 628-69). Carvalho de Mendonça, por sua vez, defende a necessidade da intenção de 
prejudicar credores, assim como a atenção ao “móvel do ato do devedor” (CARVALHO DE MENDONÇA, 
Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 545-545). 
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 Conforme estudamos792, na esfera civil, há muito prevalece o entendimento – na 

doutrina e na jurisprudência pátria –, no sentido de ser desnecessário o propósito 

deliberado de lesar os credores para a caracterização da fraude contra credores, bastando a 

presença do eventus damni e da mera ciência, por parte do devedor e do terceiro, de que 

aquele ato pode prejudicar os demais credores. O animus nocendi não é considerado um 

dos elementos da fraude contra credores, bastando o consilium fraudis.793 

 

 No processo falimentar há ainda mais motivos para que se prescinda da vontade 

deliberada de prejudicar credores, diante da gravidade e das peculiaridades do próprio 

regime falimentar: não se tem aqui apenas um ou dois credores lesados e sim uma 

coletividade de credores (inclusive de natureza trabalhista), além dos efeitos deletérios da 

falência à própria sociedade e ao mercado, de modo geral. 

 

Como se não bastasse, a prova do animus nocendi seria até mesmo diabólica, 

porquanto se refere a uma circunstância particular, que reside na mente humana e, 

naturalmente, será realizada de maneira a não deixar nenhum rastro ou prova.794 

Impossível se comprovar a real intenção daqueles que participaram do ato, ou seja, o que 

passava pelas suas mentes naquele momento, salvo na inverossímil hipótese de confissão; 

exigir-se prova dessa natureza significaria esvaziar a utilidade prática da ação revocatória 

falimentar.  

 

Daí porque bastará para a caracterização do conluio fraudulento a presença da 

ciência por parte de devedor de que aquele negócio jurídico poderia prejudicar os demais 

credores e o conhecimento do terceiro da insolvência notória do devedor ou da insolvência 

que teria motivos para conhecer. Provados esses dois elementos, estará presente a má-fé 

necessária à declaração de ineficácia objetiva.795 

                                                 
792 Ver, supra, item 2.1.1. 
793 VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 381. 
794“Desnecessário, como proclama a doutrina moderna em voz uníssona, que o ato fraudulento se tenha 
praticado com o deliberado propósito de prejudicar os credores – o chamado animus nocendi – cuja prova, 
aliás, seria diabólica, já que se cuidaria de desvendar uma circunstância que reside na mente humana. Basta a 
‘consciência de advir prejuízo do seu ato, podendo, pois, existir a fraude sem ser premeditada’” (TEPEDINO, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 473).  
795 Nesse sentido Nery Júnior e Nery, em relação ao conluio fraudulento: “[...] para a sua demonstração é 
suficiente a prova do conhecimento do devedor sobre as consequências do ato, prejudiciais aos credores, e, 
simultaneamente, da consciência do terceiro contratante sobre o seu estado de insolvência” (NERY JÚNIOR; 
NERY, Leis civis comentadas, p. 477). 
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3.3.4.1 Prova do conluio fraudulento 

 

 Uma das questões mais tormentosas envolvendo a ação revocatória falimentar – e a 

fraude contra credores – é a da prova do conluio fraudulento entre o devedor e aquele que 

com ele contratar. A dificuldade reside não apenas na impossibilidade de se avaliar a real 

intenção dos agentes no momento da contratação como também em razão das providências 

por eles tomadas para que sua má-fé não deixe vestígios. 

 

Em princípio, diante da aplicação do procedimento ordinário à ação revocatória 

(artigo 134, LRE), o autor tem ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 

333, I, CPC), cabendo a ele comprovar o conluio fraudulento entre o devedor e o 

terceiro.796 

 

 Contudo, naturalmente, não se pode exigir que no momento da propositura da ação o 

demandante já possua todas as provas da má-fé desse terceiro adquirente. Caberá a ele 

apenas apontar eventuais provas que já possua, indicativas do conhecimento do estado de 

insolvência por parte do terceiro, sem prejuízo de que no curso da instrução sejam 

produzidas outras provas nesse sentido.  

 

 E, assim como ocorre na ação pauliana797, nem sempre será capaz o autor de 

comprovar cabalmente a má-fé do terceiro: aquele que age com intenção de fraudar toma 

todas as cautelas para que sua fraude não deixe sinais, o que pode tornar tarefa quase 

                                                 
796 CLARO, Revocatória falimentar, p. 173; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação 
dos atos praticados antes da falência, p. 937. Na legislação italiana o aspecto do ônus probatório foi dividido 
em suas hipóteses (fora a ineficácia ex lege dos artigos 64 e 65 que independente do elemento subjetivo). O 
artigo 67, com a redação dada pela Decreto 169/2007, prevê a possibilidade de ineficácia de alguns atos, 
salvo se a outra parte provar que não conhecia o estado de insolvência do devedor: (i) os atos a título 
oneroso realizados no ano anterior à declaração de falência, em que a prestação executada ou a obrigação 
assumida pelo falido ultrapasse em um quarto de quanto foi dado (recebido) ou prometido ao falido; (ii) os 
atos extintivos de débitos pecuniário vencidos ou exigíveis não realizados com dinheiro ou outros meios 
normais de pagamento, se realizados no ano anterior à declaração de falência; (iii) o penhor, a anticrese e as 
hipotecas voluntárias constituídos no ano anterior à declaração de falência para débito preexistentes não 
vencidos; e (iv) o penhor, a anticrese e as hipotecas voluntárias constituídos nos seis meses anteriores à 
declaração de falência para débitos vencidos). Dispõe ainda o mesmo artigo 67 sobre a possibilidade de 
ineficácia, se o curador provar que a outra parte conhecia o estado de insolvência do devedor, dos 
pagamentos de débitos líquidos e exigíveis, atos a título oneroso e aqueles constitutivos de preferências a 
favor do credor também de terceiros, se realizados nos seis meses anteriores à declaração de falência. Dada a 
amplitude da regra, em complemento, foram estabelecidas diversas exceções. 
797 Ver, supra, item 2.1.3. 
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impossível ao autor se desincumbir do ônus de comprovar o conluio fraudulento (prova 

diabólica). 

 

 Desse modo, na linha da mais moderna tendência de flexibilização da distribuição do 

ônus probatório798, inclusive acolhida pelo Projeto do Código de Processo Civil799, e 

considerando-se os interesses de cada parte800, deve-se exigir também do terceiro que traga 

elementos demonstrativos da sua boa-fé, isto é, de que tomou as cautelas esperadas do 

homem médio, tais como a demonstração da prévia obtenção das certidões pertinentes. Se 

o terceiro refutar a alegação do autor e sustentar ter atuado de boa-fé, ele deverá apresentar 

as provas, especialmente documentais, nesse sentido.801 

                                                 
798 Nesse sentido ensinam Marinoni e Mitidiero, “o desiderato que se assinala ao ônus da prova está em 
possibilitar que se alcance a justiça do caso concreto. Eis aí sua razão motivadora. E, evidentemente, não se 
pode imaginar que se chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de prova diabólica a uma das 
partes, ainda mais quando a outra parte, dadas as contingências do caso, teria melhores condições de provar. 
Tal ocorrendo, não pode incidir o art. 333, CPC. Logo em seguida, deve-se aferir se a outra parte, a princípio 
desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma posição privilegiada diante das alegações de fato a 
provar. Vale dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. Tendo, legitimada está a dinamização do 
ônus da prova” (Código de processo civil, p. 337). Também da clássica doutrina de Micheli se extrai que para 
a adequada distribuição do ônus da prova, deve ser considerada não só a importância do direito material, mas 
também a relevância desempenhada pelas pretensões deduzidas pelas partes em juízo, especialmente os 
efeitos por elas pretendidos no caso concreto. Diante disso, o autor rejeita a estipulação de temas fixos de 
prova, de forma que o ônus se conforma caso a caso e os planos material e processual se completam 
(MICHELI, Gian Antonio. L´Onere della prova. Padova: CEDAM, 1966, p. 438). Sobre o assunto, ver, 
dentre outros: RODRIGUES, Marcelo Abelha. A distribuição do ônus da prova no Anteprojeto do Código 
Brasileiro de Processos coletivos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Direito Processual Coletivo. 1. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 244-254; DALL´AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Distribuição 
dinâmica dos ônus probatório. Revista Jurídica, n. 280, p. 5-20, fev. 2001; SICA, Heitor Vitor Mendonça. 
Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Revista de Processo, v. 146, 
p. 49-68, 2007; ARENHART, Sérgio Cruz. Ônus da prova e sua modificação no processo civil brasileiro. 
Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/abdpc/>. Acesso em: 17 out. 2009. 
799 Trata-se do PL 8046/2.010 atualmente na Câmara dos Deputados: “Art. 358. Considerando as 
circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada, 
observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo-o à parte que estiver em 
melhores condições de produzi-la. § 1º Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo diverso do 
disposto no art. 357, deverá dar à parte oportunidade para o desempenho adequado do ônus que lhe foi 
atribuído. § 2º A inversão do ônus da prova, determinada expressamente por decisão judicial, não implica 
alteração das regras referentes”. Também no substitutivo apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito 
Processual há previsão nesse sentido: “Art. 358. Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades 
do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo 
diverso o ônus da prova, atribuindo-o à parte que, em razão de deter conhecimentos técnicos ou científicos ou 
informações específicas sobre os fatos da causa, tem manifestamente maior facilidade em sua demonstração”. 
800 Dinamarco lembra que “a síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à 
parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquele que se 
beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do 
interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o emprenho de cada um em 
obter vitória” (DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. III, p. 72-73).  
801 Reconhecendo a eficácia pela ausência do conhecimento do estado de insolvência e apresentação das 
certidões pelo terceiro: TJSP, 9219168-75.2005.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 
16.07.2009. Também nessa linha decisão em que foi dado provimento a revocatória: “Por sua vez, o 
consilium fraudis restou configurado pela ciência dos adquirentes da situação de insolvência da vendedora, 
eis que dispensaram as vendedoras da apresentação das demais certidões negativas na data da lavratura da 
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Sem prejuízo da posição acima defendida, acreditamos que a prova do consilium 

fraudis, nos limites acima expostos, dispensando-se o animus nocendi, será quase sempre 

por meios indiretos, mediante o uso de provas circunstanciais ou indiciárias, dada a 

impossibilidade de investigação e conhecimento do íntimo do psiquismo da pessoa.802 

 

Concordamos com a lição de Campinho, no sentido de que “basta a ocorrência de 

presunções graves, certas e contundentes, competindo ao juiz, no exercício de seu livre 

convencimento motivado, avaliá-las”. E, complementa ainda informando que “a 

experiência forense demonstra que a exigência da prova cabal da fraude ou da má-fé, na 

maioria dos episódios processuais, frustrará a eficácia do instrumento revocatório, na 

recomposição patrimonial que com ele se persegue”.803 

 

Com efeito, há elementos que servem como indícios do conluio fraudulento e 

poderão ser considerados pelo magistrado em seu convencimento – embora não se possa 

falar propriamente em presunção legal de fraude, mas sim em presunções simples, indícios 

de prova.804 

 

Na clássica lição de Santos, “onde se manifesta, em toda a sua plenitude, a 

importância das presunções simples, é quando se cura de provar estados de espírito – a 

ciência ou ignorância de certo fato, a boa-fé, a má-fé etc. – e, especialmente, de provar as 

                                                                                                                                                    
escritura pública (fl. 257), bem como das dívidas relacionadas às ações indicadas nas certidões de fl. 122 (três 
execuções em curso), donde se concluiu que, ao assim agirem, assumiram o risco do negócio” (TJSP, 
Apelação 9175776-22.2004.8.26.0000, Rel. Des. Neves Amorim, j. 11.04.2011). No mesmo sentido, 
reconhecendo a cautela do terceiro no momento da contratação: TJSP, Apelação 0067674-
59.2004.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Teixeira Leite, j. 10.02.2006. 
802 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
913; CAHALI, Fraude contra credores, p. 188; MELONCELLI, Francesco. La conoscenza dello stato 
d’insolvenza nella revocatoria fallimentare. Milano: Giuffrè, 2002, p. 346-347. 
803 CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 372. Também Leonel ensina que “para demonstrar 
tanto a fraude como o dolo, a simulação como a má-fé, admite-se, portanto, todo e qualquer gênero de 
provas, tais como a testemunhal, indícios veementes, presunções precisas e concordantes, de forma que o 
juiz, com os elementos colhidos no processo, possa fundamentar a sua sentença com fatos e razões 
suficientes para justificar a sua livre e íntima convicção” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da 
falência, p. 142). 
804 Classificação utilizada por Santos, que divide as presunções probatórias em legais e simples, “também 
ditas comuns, de homem, ou ‘hominis’” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual 
civil. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 2., p. 512-513). Dinamarco fala em presunções judiciais (hominis) que são 
“as ilações que o juiz extrai da ocorrência de certos fatos para concluir que outro fato tenha acontecido, com 
eficácia restrita a cada caso e, que julga [...] inseridas no sistema do processo civil pelo art. 335 do CPC, que 
manda o juiz decidir segundo suas máximas de experiência [...]” (DINAMARCO, Instituições de direito 
processual civil, v. III, p. 121-122). 
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intenções nem sempre claras e não raramente suspeitas, ocultadas nos negócios jurídicos. 

Tratando-se de intenções suspeitas, ou melhor, nos casos de dolo, fraude, simulação, e atos 

de má-fé em geral, as presunções assumem papel de prova privilegiada, ou, sem que nisso 

vá qualquer exagero, de prova específica”.805 

 

 Há diversas presunções simples que poderão ser utilizadas. Os atos mencionados 

nos incisos ao artigo 129 da LRE, sujeitos à ineficácia objetiva, poderão ser objeto de ação 

revocatória com fundamento no artigo 130, caso não tenham sido praticados dentro do 

prazo previsto na lei (termo legal de falência ou período de dois anos)806 e, em relação a 

eles, será mais fácil de se extrair o conluio fraudulento entre devedor e terceiro. 

 

Imagine-se o pagamento de uma dívida não vencida, realizado fora do termo legal 

de falência. Ainda que esse ato não possa ser declarado objetivamente ineficaz, ele 

certamente poderá ser objeto de ação revocatória, desde que demonstrada a ciência do 

devedor do prejuízo aos credores e o conhecimento do terceiro sobre o estado de 

insolvência do devedor. E, salvo se realizado muito tempo antes da quebra, o fato de a 

dívida ter sido quitada antes do vencimento servirá como uma presunção simples da 

fraude. 

 

No que se refere aos atos a título gratuito, divide-se a doutrina nacional entre a 

presunção absoluta do conluio fraudulento em relação a eles, mesmo que praticados antes 

dos dois anos previstos no inciso IV do artigo 129 da LRE807, e os defensores de que esses 

atos, realizados fora do período estabelecido na lei, demandarão a necessidade de prova do 

consilium fraudis.808  

                                                 
805 SANTOS, Primeiras linhas de direito processual civil, v. 2, p. 513. 
806 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 352. 
807 “Outrossim, a revocatória, em se tratando se atos gratuitos que não se enquadrem na hipótese do inciso IV 
do art. 129, dispensará a prova do elemento subjetivo, sendo necessária a comprovação tão somente do 
eventus damni” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da 
falência, p. 936). Pontes de Miranda igualmente faz essa relação com os atos gratuitos: “É de exigir-se o 
consilium fraudis, se oneroso o negócio jurídico; só intenção do devedor, se gratuito. O contraente, que é 
devedor, há de estar de má intenção, em qualquer espécie; o outro, não, se só lucro lhe adveio: o donatário, 
por exemplo, se a ação se dirige contra ele, certat de lucro captando; o doador dispôs, gratuitamente, estando 
insolvente, ou em vésperas disso; os credores propõem a ação para evitar (certant de danmno vitando)” 
(PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 411). No mesmo sentido: LEONEL, Da 
ação revocatória no direito da falência, p. 49-50. Na doutrina italiana igualmente de faz tal distinção, mas 
com apoio no artigo 2.901 do Código Civil, que trata da revocatória ordinária (FERRARA, Il fallimento, 
p. 358). 
808 Para Lacerda, mesmo em se tratando de ato gratuito é necessária a prova da fraude, salvo se realizado no 
período de dois anos antes da quebra (ineficácia objetiva) (LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 
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Não obstante a autoridade dos defensores da presunção de fraude nos atos gratuitos, 

acreditamos não existir tal presunção fora do período de dois anos indicado pelo artigo 

129, sendo necessária a demonstração do conluio fraudulento para sua ineficácia. Não há, 

na Lei Falimentar, disposição análoga à do artigo 158 do Código Civil, que dispensa o 

conhecimento da insolvência para essa natureza de negócios; a regra na falência é expressa 

ao estabelecer o prazo de dois anos em que se presume a má-fé dos envolvidos. 

 

A gratuidade do ato, todavia, poderá ser considerada como um indicador da fraude 

(presunção simples) e servir para o convencimento do juízo no momento da avaliação do 

conluio fraudulento, além do prejuízo que acarreta aos credores, decorrente da diminuição 

patrimonial do falido sem a devida contraprestação pelo terceiro.809 

 

A circunstância de ter sido o negócio jurídico realizado dentro do termo legal da 

falência também poderá ser utilizada como elemento de convencimento do conluio 

fraudulento, na medida em que esse termo é estabelecido pela legislação justamente para se 

demarcar o período, anterior ao decreto de falência, no qual se pressupõe que o falido tem 

conhecimento de seu estado de crise econômica. 

 

Igualmente servem como presunções simples, ou indícios, as vendas ou operações 

realizadas pela sociedade empresarial que envolvam seus sócios, os cônjuges ou parentes 

de primeiro grau dos sócios, as empresas coligadas ou, ainda, empresas do mesmo grupo 

econômico. Nessas situações, há uma presunção de conhecimento do estado de insolvência 

pelo terceiro, sendo possível apenas, eventualmente, afastar-se o dano causado aos 

credores.810 

 

                                                                                                                                                    
155). Na mesma linha: VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 383; CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 589; TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 473. 
809 Ainda que se defenda a presunção do dano (infra, item 3.3.5). 
810 Reconhecendo a ineficácia de imóvel vendido pela sociedade ao sócio, por preço abaixo do mercado: 
TJSP, Apelação 9058545-03.2006.8.26.0000, Rel. Des. J. L. Monaco Silva, j. 13.07.2011; TJSP, Apelação 
9215717-71.2007.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 24.04.2008. Declarando ineficaz a transferência de 
imóvel para empresa coligada à falida e, posteriormente, para empresa administrada pelos ex-diretores 
daquela: TJSP, Apelação 0124935-40.2008.8.26.0000, Rel. Des. A. Santini Teodoro, j. 12.08.2008. 
Declarando ineficaz alienação de bens envolvendo empresas formadas pelos mesmos sócios e pessoas que 
possuam vínculos afetivos, além dos ínfimos valores dos instrumentos de venda de imóveis: TJSP, Apelação 
0006076-57.2010.8.26.0077, Rel. Des. Romeu Ricupero, j. 24.11.2011. Na mesma linha, envolvendo irmão 
do sócio: TJRS, Apelação 586016818, Rel. Des. Jauro Duarte Gehlen, j. 27.05.1987. 
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Carvalho de Mendonça elenca ainda como exemplos de presunções simples de 

fraude: “a) a clandestinidade do ato; b) a continuação de bens alienados na posse do 

devedor, quando, segundo a natureza do ato, deviam passar para o terceiro; c) a falta de 

causa do ato ou do contrato; d) o parentesco ou afinidade entre o devedor e o terceiro; e) o 

preço vil; f) a proximidade da falência; g) a alienação de todos os bens; h) a multiplicidade 

de atos para encobrir a verdade: multiplicatione instrumentorum augetur fraudis et 

similations proesumptio; i) a compra de bens realizadas por quem não está na livre 

administração de seus bens e viva de simples mensalidade”.811 

 

Coelho também dá alguns exemplos de atos passíveis de ineficácia: “a simulação da 

separação judicial do empresário individual, feita com o objetivo de transferir à 

propriedade do ex-cônjuge os bens do casal, é ato fraudulento que não produz efeitos 

perante a massa falida. A constituição de uma offshore company, quando destinada a 

fraudulentamente lesar os credores, também não produz efeitos perante a massa”.812  

 

Por fim, e diante das dificuldades envolvidas, acreditamos que caberá muita cautela 

por parte do magistrado na avaliação do conluio fraudulento, não apenas para evitar que o 

terceiro de boa-fé seja atingido indevidamente pela declaração de ineficácia, mas também 

para não ampliar indistintamente as situações passíveis da ineficácia subjetiva, 

inviabilizando a atividade empresarial no período que antecede a quebra, inclusive durante 

eventual recuperação judicial.813 Exige-se prudência na declaração de ineficácia, v.g, de 

atos necessários ao regular exercício da atividade empresarial ou ainda essenciais ao 

reerguimento da empresa durante a recuperação judicial.814 

                                                 
811 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 567-568. 
812 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 352 
813 Sobre a ineficácia dos atos praticados durante a recuperação judicial ver, infra, item 3.4.1. 
814 Nessa linha são as exceções à ineficácia previstas no artigo 67 do Decreto Falimentar Italiano, incluídas 
pela Lei 80/05: (i) os pagamentos de bens e de serviços realizados no exercício da atividade econômica 
conforme o usual (habitual); (ii) as remessas efetuadas em uma conta bancária, desde que não tenha reduzido 
de maneira consistente e duradoura a situação deficitária do falido frente ao banco; (iii) as vendas e 
promessas de venda prescritas no artigo 2645 bis do Código Civil italiano, cujos efeitos não sejam cessados 
na forma do parágrafo terceiro do dispositivo, concluídas a preço justo e tendo como objeto imóvel de uso 
próprio do adquirente ou de seus parentes e afins, até o terceiro grau; (iv) os atos, pagamentos e garantias 
prestadas sobre bens do devedor desde que tenham por finalidade o saneamento da situação deficitária e 
reerguimento da empresa, com bom senso (proporcionalidade), por meio de um plano idôneo, que seja 
atestado por um profissional com registro (auditor), na forma do artigo 2501 bis do Código Civil; (v) os atos, 
pagamentos e garantias executados durante a concordata preventiva e pela amministrazione controllata e 
também homologado na forma do artigo 182 bis; (vi) o pagamento da contraprestação devida 
(correspondente) pela prestação de trabalho realizada pelos dependentes da empresa e outros colaboradores 
do falido e também aqueles não subordinados; e (vii) os pagamentos de débito líquidos e exigíveis após o 
vencimento do prazo para obter prestação de serviço instrumental ao acesso para o processo concursal de 
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3.3.5 Elemento objetivo (prejuízo da massa falida) 

 

 No que se refere ao elemento objetivo da ineficácia subjetiva, diversamente do 

quando se dá em relação ao subjetivo acima estudado, que é indispensável e depende de 

prova, acreditamos que existe uma presunção do prejuízo da massa falida, decorrente da 

decretação da falência do devedor. 

 

 Nessa linha, tudo quanto estudamos ao tratarmos do elemento objetivo (dano) na 

ineficácia objetiva (artigo 129, LRE) vale igualmente para a ineficácia subjetiva, razão pela 

qual nos remetemos ao quanto exposto acima, para evitar repetições (supra, item 3.2.3). 

 

 Em suma, consoante concluímos, a decretação da falência gera uma presunção de 

insolvência do devedor, pela manifesta ausência de condições de realizar o pagamento de 

todos os seus credores. E essa insolvência, ainda que presumida pela legislação 

falimentar, é suficiente para a caracterização do dano aos credores, o qual, por sua vez, 

justifica a declaração de ineficácia dos atos praticados pelo falido no período anterior à 

quebra. 

 

 Somada à insolvência do devedor, caracterizadora do prejuízo da massa falida, deve 

ser examinada ainda a violação da par conditio creditorum. Mesmo que determinado ato 

não tenha causado um prejuízo evidente à massa falida objetiva em termos 

                                                                                                                                                    
amministrazione controllata e concordata preventiva. Trata-se de inovação da legislação, objeto de muitas 
críticas, especialmente no que se refere à remessa em conta corrente bancária. Sobre o assunto, ver: 
D’AMBROSIO, Corrado. Le esenzioni da revocatoria nella composizione stragiudiziale della crisi di 
empresa. Giurisprudenza commerciale, ano XXXIV, parte prima, p. 337-364, 2007; GALLETI, Danilo. Le 
nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare. Giurisprudenza commerciale, ano XXXIV, parte prima, p. 
163-194, 2007; GIORGI, Vittorio. Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare per favorire la normale 
prosecuzione dell’impresa (art. 67, comma 3, letteres a ed f, legge fallimentare). Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali, v. LXXXIII, p. 392-408; NICOLINI, Federica. Le “esenzioni” della revocatoria. I 
rapporti di lavoro e di collaborazione (art. 67, co. 3, lett. f) In: BONFATTI, Sido; FALCONE, Giovanni. La 
riforma della legge fallimentare. Milano: Giuffrè, 2005. p. 103-121; TARZIA, Giorgio. Le esenzioni 
(vecchie e nuove) dall’azione revocatoria fallimentare nella ricente riforma. Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, n. 7/2005, p. 835-843; BONFATTI, Sido (Org.). La disciplina dell’azione 
revocatoria: nella nuova legge fallimentare e nei “fallimenti immobiliari”. IPSOA, 2005; BONFATTI, Sido. 
Le “esenzioni” dalla revocatoria. Le operazioni strumentali all’acesso alle procedure concorsuali minori o 
alla esecuzione delle stesse. In: ______; FALCONE, Giovanni. La riforma della legge fallimentare. Milano: 
Giuffrè, 2005. p.51-102; MARELLI, Fabio. Oneri di allegazione, prova e preclusioni nella revocatoria di 
remesse in conto corrente. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, I, n. 5/2003, p. 523-529; 
SILVESTRINI, Alessandro. La nuova disciplina della revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario. Il 
Fallimento e le altre procedure concorsuali, II, n. 7/2005, p. 844-848. 
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financeiros/matemáticos, se houve violação ao princípio da igualdade dos credores, por 

meio do favorecimento ilegal de determinado credor, presente estará o prejuízo da 

coletividade de credores. 

 

 No entanto, tal presunção do prejuízo não é absoluta e sim relativa (juris tantum), de 

modo que poderá ser afastada em situações específicas, nas quais não houve nenhum 

efetivo prejuízo financeiro à massa falida e desde que não tenha configurado violação à par 

conditio creditorum. Os requisitos estabelecidos para que se afaste a presunção de prejuízo 

à massa falida são: (i) o ato não poderá ter causado absolutamente nenhum prejuízo e/ou 

alteração negativa nos pagamentos aos demais credores (redução dos dividendos dos 

credores); (ii) essa ausência de alteração deve ser clara e dispensar ampla produção 

probatória e muito menos exigir que se aguarde a finalização da realização do ativo para 

sua apuração; e (iii) não se configurar, sob nenhum aspecto, violação ao princípio da par 

conditio creditorum.  

 

 Desse modo, todas as premissas teóricas acima, a que chegamos quando estudamos o 

assunto na ineficácia objetiva, valem igualmente aqui e ficam reiteradas. E deve-se lembrar 

ainda que na ineficácia subjetiva inicialmente será provado o conluio fraudulento entre o 

devedor e credor, que agiram com a intenção de prejudicar credores. Se assim agiram, 

naturalmente, foi para o fim obter alguma vantagem (v.g., o credor por meio de 

favorecimento para recebimento do crédito e o devedor para obter vantagem financeira ou 

simplesmente retardar a decretação da quebra).815 É até mesmo difícil se pensar que um ato 

dessa natureza, praticado com a intenção de fraudar, possa não ter causado absolutamente 

nenhum prejuízo aos demais credores. 

 

 Não se pode olvidar, contudo, que a Lei 11.101/05, diversamente do quanto o fazia o 

artigo 53 do Decreto-Lei 7.661/45816, incluiu o prejuízo da massa falida como requisito 

para a revocação do ato: “são revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar 

credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele 

contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida”. 

 

                                                 
815 Ver, supra, item 3.3.4. 
816 “Art. 53. São também revogáveis, relativamente à massa os atos praticados com a intenção de prejudicar 
credores, provando-se a fraude do devedor e do terceiro que com êle contratar”. 
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 Diante de tal alteração, a doutrina nacional atualmente divide-se entre: (i) defensores 

de que o “prejuízo decorre da própria insolvência do devedor e se presume absolutamente 

com decretação da falência”, pois “a existência da falência, por si só, é capaz de 

demonstrar os prejuízos decorrentes de atos fraudulentos praticados pelo falido”817; e (ii) 

aqueles que sustentar não haver “dispensa da verificação da existência de uma relação de 

causa e efeito entre o negócio visado e a insolvência – aquela deve ser causa eficiente 

desta, ou, ao menos, ter agravado a insolvência preexistente, como já sustentava Miranda 

Valverde”.818  

  

 A nosso ver, correta está a corrente defensora da presunção do dano, na forma das 

premissas já estabelecidas nesse trabalho (supra, item 3.2.3). Como bem aponta Calças, “a 

exigência da comprovação do efeito prejuízo suportado pela massa falida, que não era 

prevista na legislação falimentar anterior, representa um retrocesso. Isto porque, havendo 

falência do empresário ou da sociedade empresária, o evento danoso eventus damni é 

presumidor por força da insolvência do devedor”.819 

                                                 
817 TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 481. Também Campinho aponta que “o reconhecimento 
do estado de insolvência, juridicamente declarado como falência, deixa evidenciada a prova do prejuízo 
decorrente do ato praticado com o intuito, ou ao menos a ciência, do prejuízo à garantia que o patrimônio do 
credor representa a seus credores” (CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 374). No mesmo 
sentido: FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 321; CALÇAS, Da ineficácia 
e da revogação dos atos praticados na falência, p. 95; BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e 
falência, p. 288-289; SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 921-922; CAHALI, 
Fraude contra credores, p. 584-586; CLARO, Revocatória falimentar, p. 147-148. Na vigência da lei 
anterior: LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 154; CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de 
direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 542; LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 99-101. 
818 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 474. No mesmo sentido 
Theodoro Júnior e Faria: “desde que se apure a insuficiência do devedor para realização o seu passivo, 
atendido estará o pressuposto para a declaração de ineficácia do ato” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 936). Também Martin aponta que “o dano 
deve ocorrer em relação à massa de credores, cujo interesse será examinado na ação revocatória. O interesse 
a ser protegido na revocatória é o da massa falida e não o do falido” (MARTIN, Da ineficácia e da 
revogação dos atos praticados na falência, p. 479). “Polêmica a inclusão do efetivo prejuízo à massa como 
requisitos da ação revocatória. A antiga lei não previa essa exigência, bastando a prova da fraude. Doravante, 
o proponente deverá demonstrar também o prejuízo aos credores pela operação” (MANDEL, Nova lei de 
falências e recuperação de empresas anotada, p. 234). Ainda pela necessidade de presença do prejuízo: 
ALMEIDA, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 136; NOGUEIRA, Ineficácia e da 
revogação dos atos praticados na falência, p. 493; NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 
486. Na vigência do Decreto: VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 381-383. 
819 CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados na falência, p. 95. Bezerra Filho 
complementa que a expressão adotada pelo legislador pode vir a se constituir numa porta aberta para a fraude 
e impedimento para o êxito da ação revocatória “primeiramente, porque sempre se poderia alegar que apenas 
é possível constatar eventuais prejuízos para a massa no momento do encerramento da falência, pois até 
aquele momento poderiam ser localizados bens a arrecadar, passíveis de suportar todo o débito. Em segundo 
lugar, esta pode ser uma prova diabólica, pois o terceiro (mesmo provada a fraude ou, mais ainda, mesmo 
confessando a fraude) sempre poderá alegar que não foi provado o prejuízo pois o pagamento foi 
regularmente feito e o valor teria adentrado nos cofres da empresa, agora falida. Outros inúmeros óbices 
surgem a partir dessa expressão, relembrando-se, bem a proposito, a exiguidade do prazo para ajuizamento da 
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 Para que não seja ignorada a previsão legal do artigo 130 da LRE, ao autor caberá 

incluir o “prejuízo da massa falida” como parte de seus argumentos da petição inicial 

(causa de pedir). Poderá fazê-lo, contudo, nos termos aqui defendidos: justificar esse 

prejuízo da massa falida na própria insolvência do falido, ou seja, o prejuízo se 

manifestaria pela impossibilidade, presumida pela decretação da falência, de pagamento de 

todo os credores, somado ainda à violação ao princípio par condicio creditorum, se houver.  

 

 Caberá aos réus, em sua defesa, afastarem essa presunção do eventus damni, nos 

exatos termos que delimitamos acima, ou seja: (i) o ato não poderá ter causado 

absolutamente nenhum prejuízo e/ou alteração negativa nos pagamentos aos demais 

credores (redução dos dividendos dos credores); (ii) essa ausência de alteração deve ser 

clara e dispensar ampla produção probatória e muito menos exigir que se aguarde a 

finalização da realização do ativo para sua apuração; e (iii) não se configurar, sob nenhum 

aspecto, violação ao princípio da par conditio creditorum.  

 

 Não poderá o réu pretender afastar a presunção do prejuízo com afirmações genéricas 

sobre a ausência do prejuízo ou sustentar a possibilidade de pagamento de todos os 

credores em razão de uma suposta superioridade do ativo em relação ao passivo da falida, 

o que só poderia ser provado quando do encerramento da falência, ou implicar a 

decadência da revocatória se exigido por parte do legitimado ativo tal confirmação.820 

 

 Nessa linha também a autorizada posição de Bezerra Filho de que “em uma leitura 

sistemática da lei, o que se observa é que o legislador, na realidade, disse que, se o réu da 

ação revocatória provar que não houve prejuízo à massa, a ação revocatória deverá ser 

julgada improcedente”. 

 

                                                                                                                                                    
ação, que foi drasticamente reduzido pelo art. 132 da nova lei, se comparado com o art. 55 da Lei anterior 
(BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 289). 
820 Para Pontes de Miranda, o “eventus damni há sempre que o ato aumentou a gravidade do estado de 
insolvência, ou o determinou, ou tornou insuperável a crise do comerciante, ou tornou mais difícil sua 
superação. O dano à massa, aos credores concursais ou ao credor concursal, para a ação revocatória falencial, 
é pressuposto. Quase nunca se exige que se aponte, porque, nos casos mais frequentes, ressalta a relação 
causal entre o ato jurídico revocando e a diminuição do valor do ativo, ou de retardamento da solução das 
dívidas”. No entanto, entende que “o terceiro pode alegar que o patrimônio do devedor, a massa falida, basta 
para a satisfação integral de todos os credores concursais. O ônus da prova é seu” (PONTES DE MIRANDA, 
Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 416). 
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 E complementa o comercialista que “a ação revocatória deverá ser normalmente 

ajuizada, desde que presente o conluio fraudulento, que será provado durante o andamento 

do feito. Também como defesa, o réu poderá alegar – e a ele competirá provar – a 

inexistência de qualquer prejuízo à massa. Ademais, o próprio decreto de falência e a 

ausência de pagamento dos direitos do credor já é um severo e determinante indicativo do 

prejuízo”.821 

 

3.3.6 Elemento temporal (momento em que o ato foi praticado) 

 

  Assim como se dava na legislação precedente (artigos 52 e 53), para a ação 

revocatória falimentar (artigo 130), diversamente da declaração de ineficácia objetiva 

(artigo 129), houve omissão do legislador quanto à época em que devam ter sido praticados 

os atos sujeitos à ineficácia, se presentes as demais condições estabelecidas no artigo 130. 

 

 Com efeito, no artigo 130 – a exemplo do que ocorria no Decreto-Lei 7661/45 (artigo 

53) –, omitiu-se o legislador no tocante ao momento da prática do negócio que poderá ser 

objeto da ação revocatória. Estabeleceu-se apenas os requisitos para tanto: (i) “intenção de 

prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que 

com ele contratar”; e (ii) “efetivo prejuízo sofrido pela massa falida”. 

 

 Para Cahali, em razão dessa omissão, a revocatória falimentar teria aplicação apenas 

para os atos praticados dentro do termo legal, e os atos praticados fora desse período 

deveriam ser impugnados por meio da ação pauliana, de acordo com as disposições dos 

artigos 158 e 159 do Código Civil de 2002.822 

 

 No entanto, ousamos dissentir do entendimento do jurista. Não nos parece que exista 

essa limitação temporal, vinculada ao termo legal da falência, a qual, aliás, não foi 

estabelecida pela legislação, como ocorreu em relação às hipóteses do artigo 129.823  

                                                 
821 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 289. 
822 “[...] a ineficácia a que se refere o artigo 130 da LRF tem em vista apenas os atos praticados durante o 
período suspeito, o que mais se conforma com os princípios informadores da revocatória falencial e não 
impediria que os atos praticados fora do termo legal da quebra fossem impugnados segundo as disposições 
dos arts. 158 e 159 do CC” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 592). Sobre o assunto, ver também, infra, 
quando tratamos da fungibilidade entre a ação pauliana e revocatória (item 4.2) 
823 Nesse sentido é a lição de Requião: “A prática de atos enumerados no art 52 está condicionada a sua 
ineficácia, a certo tempo anterior à falência, isto é, sobretudo o termo legal da falência. No art. 53, todavia, 
não se cogita dessa limitação, pois se houver prova de que o ato foi intencionalmente praticado para 
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 Entendemos que o silêncio do legislador foi proposital, justamente para que possa ser 

avaliado, em cada caso concreto, se estão presentes os elementos para a configuração da 

fraude e revogação do ato, tornando-o ineficaz em relação à massa falida. Trata-se de uma 

forma de ampliar a aplicação do instituto, fortalecendo a análise dos requisitos próprios 

para a procedência dos pedidos. 

 

 Desde que se possa estabelecer uma relação mínima entre o ato praticado pelo 

devedor e a posterior decretação da falência – que caracteriza o eventus damni –, não há 

prejuízo de que os atos praticados fora do termo legal sejam declarados ineficazes por 

meio da ação revocatória falimentar. 

 

 A definição desse lapso temporal, a exemplo do que ocorre na ação pauliana, será 

feita no caso concreto, mediante a análise das circunstâncias envolvidas, especialmente da 

relação entre o negócio jurídico praticado pelo devedor e a posterior decretação de quebra 

da empresa (insolvência do devedor). 

 

 Para a revocatória falimentar, disposta no artigo 130, não há presunção de fraude: 

exige-se a propositura da demanda, na qual serão produzidas provas do conluio fraudulento 

e do prejuízo da massa falida, observando-se os princípios constitucionais do contraditório 

e da ampla defesa. Aos réus é garantida ampla possibilidade de defender-se, a fim de 

afastar a alegação da fraude, demonstrando as medidas de cautela adotadas e a licitude do 

negócio. 

 

 A segurança jurídica do devedor e do terceiro envolvido no negócio jurídico, nesse 

contexto, reside nos próprios requisitos estabelecidos pelo artigo 130: somente será 

                                                                                                                                                    
prejudicar credores, estão também sujeitos à ineficácia em relação à massa falida” (REQUIÃO, Curso de 
direito falimentar, v. 1, p. 193). Também Coelho, ao comentar o artigo 130, defende ser “irrelevante a época 
em que foi praticado, próxima ou distante da declaração da falência, bastando para a ineficácia perante a 
massa a demonstração de que o falido e o terceiro contratante agiram com fraude, com o intuito de prejudicar 
credores ou frustrar os objetivos da falência” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de 
recuperação de empresas, p. 352). Na mesma linha: ABRÃO, Da ação revocatória, p. 41; CLARO, 
Revocatória falimentar, p. 147; SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 940; 
THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 914-
915; FERREIRA, Tratado de direito comercial, p. 601; CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 
372; NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 485; TEPEDINO, Comentários à nova lei de 
falências e de recuperação de empresas, p. 481; CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados 
antes da falência, p. 95.  
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declarado ineficaz o ato fraudulento em relação à massa falida se devidamente 

demonstrada a existência do consilium fraudis.824 

 

 Sob outro aspecto, como lembra Tepedino, a prática do ato dentro do termo legal de 

falência não acarreta a ocorrência da fraude, que dispensaria a prova do conluio entre 

devedor e contratante. “No caso do art. 130, o fato da celebração do negócio visado na 

ação revocatória ter ocorrido no termo legal pode, quando muito, concorrer como um 

indício da fraude, mas sequer configura uma presunção dela, pois só a lei pode criar 

presunções, mesmo que relativas”.825  

 

 Portanto, o fato de o negócio jurídico ter sido praticado dentro ou fora do termo 

legal, para o fim de declaração da ineficácia subjetiva, será irrelevante: (i) a prática do ato 

dentro do termo legal não implica a ocorrência da fraude, podendo funcionar apenas como 

um indício dela; e (ii) mesmo praticado fora do termo legal, será perfeitamente possível a 

declaração da ineficácia com fundamento no artigo 130 da LRE, por meio da ação 

revocatória, se demonstrado o conluio fraudulento. 

 

 Por fim, tampouco configura limitação à ineficácia subjetiva o fato de eventualmente 

ter transcorrido o prazo decadencial de quatro anos do direito civil (ação pauliana, artigo 

178, CC/02), seja antes da decretação da quebra, seja durante o processo falimentar. 

Consoante veremos abaixo, ao tratar do prazo para propositura da ação revocatória, a partir 

da decretação da quebra prevalecem as regras do direito falimentar, inclusive o prazo 

decadencial.826  

 

 E, na linha do quanto aqui defendido, a ineficácia de eventual ato realizado muitos 

anos antes da decretação da quebra, que nenhuma relação guarde com a insolvência do 

                                                 
824 Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça seguindo esse entendimento: “a alienação de imóvel não é 
ineficaz pelo só fato de ter sido realizada no termo legal da falência; a ineficácia independe desse termo, 
podendo ser declarada mesmo se a alienação ocorreu antes dele – subordinada, todavia, à comprovação, nos 
autos de ação própria, de que os bens da falida foram distraídos em proveito dos sócios ou de terceiros” 
(Resp 823336, Rel. Min. Ari Pargendler j. 13.03.2007). No mesmo sentido: TJSP, Apelação 9100052-
51.2000.8.26.0000, Rel. Des. Sousa Lima, j. 30.08.2000; TJSP, Apelação 994.08.133081-5, Rel. Des. 
Francisco Loureiro, j. 25.03.2010; TJSP, Apelação 0120227-15.2006.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 
04.03.2011; TJRS, Apelação 70041164203, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 20.04.2011. 
825 TEPEDINO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 481. O autor 
menciona ainda precedentes do STJ nesse sentido: Resp 823336, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 13.03.2007; 
Resp 302558, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 01.03.2007. 
826 Ver, infra, item 3.3.9 e item 4.2.1 
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devedor, ou ausente a má-fé dos envolvidos, será afastada nos autos da ação revocatória, 

na qual é oferecida para todas as partes ampla possibilidade de defesa e produção de 

provas.  

 

3.3.7 Legitimidade ativa 

 
3.3.7.1 Natureza processual da legitimidade ativa 

 

 Na ação revocatória falimentar, a condição de “parte” demandante pode ser assumida 

pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público (artigo 132 da 

LRE). Houve uma ampliação dos legitimados para a propositura da ação, que, na égide do 

Decreto-Lei 7.661/45, era detida apenas pelo síndico e, subsidiariamente, por qualquer 

credor, caso não fosse proposta pelo síndico nos “trinta dias seguintes à data da publicação 

do aviso” de credores. 

 

 Há, atualmente, uma situação de legitimação ativa concorrente, por meio da qual são 

igualmente autorizados à propositura da demanda, sem ordem de precedência ou 

preferência, o Ministério Público, o administrador judicial e qualquer credor.  

 

 É importante esclarecer, no entanto, que a despeito de a lei falar em propositura da 

demanda pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público, o 

interesse na demanda é sempre da massa falida e ela será a beneficiária direta na sentença 

da ação revocatória.  

 

 Como bem aponta Tepedino, “é a massa (representada pelo administrador judicial) a 

única ordinariamente legitimada a propor ação revocatória, já que o direito imediato a ser 

tutelado integra a sua esfera jurídica, e só indiretamente refletirá na dos credores. Mas o 

legislador fez desses últimos, assim como do Ministério Público, substitutos processuais da 

massa falida”.827  

                                                 
827 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 478. Especificamente sobre a 
revocatória, Claro ressalta ser “a massa falida, quem tem legitimidade ativa e interesse de propor a ação 
falencial. O administrador da massa, por sua vez, não age judicialmente em nome próprio, mas sim, somente 
pratica atos (por imposição legal) na qualidade de representante desta massa falida, na medida em que é ela 
juridicamente pessoa formal, mas que pode comparecer em juízo e exercer o direito constitucional de ação” 
(CLARO, Revocatória falimentar, p. 159). No mesmo sentido, Leonel: “A ação deverá ser intentada pelo 
síndico ‘em nome da massa’. Excepcionalmente, pelo credor, (art. 55 do dec. 7661), o qual, todavia, age, não 
em nome próprio, mas em ‘nome da massa’” (LEONEL, Da revocatória no direito de falência, p. 143-144). 
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 Na verdade, aqui se tem a atuação da massa falida subjetiva, ou seja, do “sujeito de 

direito despersonalizado voltado à defesa dos interesses gerais dos credores de uma 

sociedade empresária falida”, que “não é pessoa jurídica, apta à prática de atos jurídicos 

em geral, mas um sujeito de direito despersonalizado, que pode apenas praticar atos 

compatíveis com as suas finalidades”.828 

 

 Nessa linha, apesar de não ser dotada de personalidade jurídica829, no plano 

processual a massa falida pode figurar no polo ativo ou passivo de uma demanda judicial, 

para os fins determinados pela Lei Falimentar. De acordo com o inciso III, alínea n do 

artigo 22 da LRE, é atribuição do administrador judicial “representar a massa falida em 

juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados 

e aprovados pelo Comitê de Credores”; em complemento, prevê ainda o inciso III do artigo 

12 do Código de Processo Civil830 que a massa falida será representada em juízo, ativa e 

passivamente, pelo síndico (administrador judicial).831 

                                                                                                                                                    
Também Abrão sustenta ser ativamente legitimada ao exercício da revocatória “a própria massa falida, 
representada pelo síndico, dado o interesse coletivo e a finalidade de recompor o patrimônio como um todo” 
(ABRÃO, Da ação revocatória, p. 110).  
828 COELHO, Curso de direito comercial, v. 3, p. 322. O comercialista ensina que “a expressão massa falida 
encontra-se na lei em dois sentidos diferentes: subjetivo e objetivo [...] Por vezes, na defesa desses interesses, 
age como sucessora da falida. Por exemplo, ao cobrar, judicial ou amigavelmente, os devedores da sociedade 
empresária quebrada ou ao ser demandada por quem se pretende titular de direito contra esta. Aqui, atuando 
como sucessora da sociedade empresária falida, a massa não terá mais direitos do que esta antes da quebre, 
nem mais obrigações perante terceiros, por negócios, ato ou fato anterior à declaração da falência. Em outras 
ocasiões, a massa falida age, na defesa dos interesses gerais dos credores, contra a própria sociedade falida. 
Ao mover ação revocatória, com o intuito de ver declarada a ineficácia subjetiva de ato que frustra os fins do 
concurso de credores, a massa atua contra a falida, que pode integrar o polo passivo da relação processual. 
Nessa hipótese, a sociedade empresária falida manifestar-se-á pelas pessoas que, no momento da abertura da 
falência, encontravam-se investidas dos poderes de representação legal da pessoa jurídica. A massa falida 
objetiva, por sua vez, é o conjunto de bens arrecadados no patrimônio da sociedade falida. É chamada, 
também, de massa ativa. Não se confunde com a comunhão dos interesses dos credores (massa falida 
subjetiva), embora a lei chame esta e aquele indistinta e simplesmente de massa falida” (Ibid., p. 323). 
829 Ensina Toledo que a massa falida, embora se aproxime da pessoa jurídica, por ser um “centro de 
interesses”, não detém personalidade jurídica “por uma simples opção do legislador, por uma questão de 
política legislativa. Tivesse o legislador optado pela personificação da massa falida, estariam afastados os 
pontos de dúvida acima alinhados. Sendo, no entanto, latente a personalidade da massa falida, resta admitir, 
pelo menos, a ocorrência da aludida personalidade natural” (TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. 
Da personificação da massa falida. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, ano 
XXIX, n. 78, p. 46-51, abr./jun. 1990, p. 50). 
830 Ainda que o dispositivo faça menção ao síndico do Decreto 7.661/45, a regra processual pode ser aplicada 
ao administrador judicial, na vigência da Lei 11.101/05. No Projeto do novo Código de Processo Civil, o 
artigo 60, que substituirá o artigo 12, prevê em seu inciso III alteração, para que conste “a massa falida e a 
massa falida civil do devedor insolvente, pelo administrador judicial”. 
831 Diante da clareza desses dispositivos legais, especialmente do artigo 12 do código processual, não nos 
parece possível defender, como se vê na doutrina italiana, que o administrador judicial, no ajuizamento da 
ação revocatória falimentar, detenha a “condição de terceiro”. Para Pajardi e Bocchiola, ele assume a posição 
de terceiro, não sendo nem sucessor do falido, nem representante dos credores: “la terzietà, qui di tipo 



 285

 

 Desse modo, especialmente no que se refere ao administrador judicial, não obstante a 

lei fale na sua legitimidade para a “propositura da ação” – o que pode induzir a uma 

confusão conceitual832 –, a demanda na verdade será ajuizada pela massa falida, 

representada pelo administrador judicial, detentor de uma legitimidade meramente 

processual – e não material.833  

 

 Trata-se de hipótese de representação processual, na qual o administrador judicial 

não é parte na demanda, mas, simplesmente, em razão de uma determinação da legislação 

falimentar e processual, gere e defende os interesses da massa falida, agindo em nome e 

por conta dela.834  

 

 Pelo que se vê, então, diante da representação processual da massa falida pelo 

administrador judicial, a “parte” a ser identificada na demanda, para efeitos de 

                                                                                                                                                    
processuale e distinta dalla precedente anche se confluente com essa, gli appartenga come strumento di 
distacco e come elevazione del curatore, esponente esterno dell’ufficio fallimentare ad um livelo, se può dirsi 
di «terzietà rafforzata» rispetto a quella tipica dei creditori secondo una logica «meramente civilistica»” 
(PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 51-52). Também defendendo a condição de 
terceiro do administrador judicial (curatore): CAVALLINI, Commentario alla legge fallimentare, p. 127; 
CORRADINI, Luigi. Questioni di diritto processuale nella revocatoria fallimentare. Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, n. 9/1991, II, p. 928; AMBROSINI, Stefano; CAVALLI, Gino; JORIO, Alberto. Il 
fallimento. Padova: CEDAM, 2009, p. 465. 
832 “Há muita discussão acadêmica quanto à legitimatio ativa da ação – se do administrador judicial ou da 
massa –, na medida em que não ocorre uma antinomia entre os conceitos apresentados, pois, em síntese, o 
administrador judicial atua em nome da massa, da qual é representante, na defesa dos interesses da 
coletividade de credores, e no exercício de uma atribuição que interesse à correta prestação jurisdicional pelo 
Estado” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 619). Também Shimura ensina que “a terminologia usada no 
artigo 132, LRE, não é precisa, visto que quem poderá ser autora será a ‘massa falida’, representada pelo 
administrador judicial” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 941). Há recente 
decisão do STJ sobre essa impropriedade: “1. A redação do art. 55 do antigo Decreto-Lei n. 7.661/1945 
gerava dúvidas quanto à legitimidade ativa para a ação revocatória, embora a melhor interpretação fosse a 
que conferia tal legitimidade à própria massa, agindo o síndico como seu representante. 2. No entanto, o fato 
de o síndico ingressar com a ação em seu nome configura vício formal sanável, que pode ser corrigido com a 
determinação de emenda da inicial (art. 284 do CPC). 3. Aplicação, ao caso, do princípio da 
instrumentalidade das formas” (STJ, Resp 919737, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.10.2011). 
833 Nessa linha ensinava Pontes de Miranda que “o síndico representa apenas os credores, ao exercer tais 
ações declaratórias de inexistência ou de ineficácia, ou constitutivas negativas (de nulidade, de anulação), ou 
de retificação (mandamental). Tem-se de afastar a opinião de que o curador seja legitimado materialmente: a 
falência tem por fim a satisfação dos credores, no concurso, que é a via executiva: êle representa, ainda que 
por força de lei (representação legal), os credores, – e aí serve a eles, inclusive contra o falido e falsos 
credores, ou contra credores que não devem figurar no concurso, ou não devem figurar como estavam 
figurando” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. IV, p. 453).  
834 Como aduzem Nery Júnior e Nery, “A representação processual é a relação jurídica pela qual o 
representante age em nome e por conta do representado. Seus atos aproveitam apenas ao representado, 
beneficiando-o ou prejudicando-o. O representante não é parte no processo” (NERY JÚNIOR; NERY, 
Código de processo civil comentado, p. 172-173). 
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identificação dos seus elementos constitutivos, deverá ser a “massa falida”, representada 

pelo seu administrador judicial.835 

 

 Diversamente ocorre no ajuizamento da ação revocatória atribuída “a qualquer 

credor”. Neste caso, não há representação processual e sim legitimação extraordinária, por 

meio da qual há a substituição processual da massa falida pelo credor, que atua como 

parte, em nome próprio e no seu interesse, mas na defesa de pretensão alheia (da 

coletividade dos credores, da massa falida subjetiva).836  

 

 O credor, assim, apesar de defender os interesses da massa falida e do próprio Estado 

– da mesma forma que o faz o administrador judicial –, atua em nome próprio, conforme 

as suas vontades e escolhas, sem vinculação formal à massa falida substituída. É ele, 

portanto, a “parte” autora da demanda revocatória, para fins de identificação dos elementos 

constitutivos da demanda.  

 

 No que se refere ao Ministério Público, tampouco há a representação processual 

identificada na atuação do administrador judicial. Há aqui, a exemplo da condição 

processual dos credores, hipótese de legitimidade extraordinária, em que o Ministério 

Público atua como substituto processual, representando, em nome próprio, os interesses da 

massa falida. 

  

                                                 
835 Nessa linha a decisão do Des. Waldemar Nogueira Filho, embora sob a égide da lei anterior: “Em 
primeiro lugar o síndico, que se equipara ao liquidante, como é do artigo 34 da Lei 6.024/74, representa a 
Massa Falida em JUÍZO, a teor dos artigos 12, inciso III, do Código de Processo Civil e 63, inciso XVI, do 
Dec. Lei 7.661/45, donde induvidosa a legitimidade desta última, em nome de quem a pretensão inicial foi 
deduzida, ainda que seja uma universalidade de direito, sob a qual são reunidos os credores, e que pode 
voltar-se contra o falido (Rubens REQUIÃO, Curso de Direito Falimentar, 1° vol, pág. 160, Saraiva, 1998), 
para perseguir a desconstituição dos atos praticados pelos apelantes” (TJ/SP, Apelação 9153412-
56.2004.8.26.0000, j. 08.03.2007). No mesmo sentido: TJ/SP, Apelação 0025590-19.1999.8.26.0000, Rel. 
Des. Cunha Cintra, j. 14.12.1999; TJSC, Agravo 2006.016036-6, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, DJSC 
21.07.2008; TJRJ, Apelação 2006.001.70031, Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho; Julg. 05.01.2007. 
836 Nesse sentido: NERY JÚNIOR, NERY, Código de Processo Civil comentado, p. 153 e ASSIS, Araken 
de. Substituição processual. 2003. Disponível em: <http://www.magisteronline.com.br>. Acesso em: 19 jun. 
2011, p. 5. Sobre a legitimidade extraordinária e substituição processual, ensina Dinamarco que “o substituto 
processual é a pessoa que recebe da lei legitimidade para atuar em juízo no interesse alheio, como parte 
principal, não figurando na relação jurídico-material envolvida”, acrescentando ainda ser “crescente o 
emprego da legitimidade extraordinária para causas referentes a direito e interesses supraindividuais. Tal é o 
sinal da transmigração do individual para o coletivo, que se revela como uma das características mais 
destacadas das recentes evoluções do direito processual no Brasil” (DINAMARCO, Instituições de direito 
processual civil, v. II., p. 311-312).  
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  Não obstante a discussão doutrinária acerca do papel do Ministério Público nos 

processos de falência e recuperação judicial, a partir do advento da Lei 11.101/05 – em 

razão do veto ao artigo 4° do projeto837 –, no tocante à revocatória o legislador foi muito 

claro ao atribuir ao Parquet a legitimidade para a propositura da ação, na qualidade de 

parte principal838, defendendo interesses de caráter social, em atendimento a sua função 

institucional (artigos 127, caput e 129, inciso IX da Constituição Federal).839 

 

 Em razão das considerações acima expostas, sobre as peculiaridades da parte 

demandante na revocatória falimentar – que pode ser assumida por três elementos, mas 

sempre em atenção aos interesses da massa falida, seja como representada processual, seja 

como substituída processual – se houver o ajuizamento de duas demandas, cada uma por 

um dos legitimados, cujos objetos sejam o mesmo negócio jurídico, estará caracterizada a 

litispendência.840 

 

 Conquanto seja cediço que a litispendência se caracteriza quando há identidade de 

partes, pedido e causa de pedir (artigo 301, §2° do Código de Processo Civil), no caso da 

revocatória falimentar há particularidades que permitem a identidade de demandas ainda 

                                                 
837 Sobre o assunto ver: MARQUES JUNIOR, Mario Moraes. O Ministério Público na nova lei de falências. 
Revista Forense, ano 101, v. 379, p. 431-441, mai./jun. 2005; COELHO, Comentários à nova lei de falências 
e de recuperação de empresas, p. 26-32; PENTEADO, Disposições preliminares, p. 123-129; DE LUCCA, 
Newton. Disposições preliminares. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão 
(Coord.). Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
69-72; BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falências comentada, p. 62-63. 
838 “O Ministério Público é parte principal, na condição de autor, nos processos aos quais a lei o legitima a 
propor demandas em juízo ou figurar como demandado” (DINAMARCO, Instituições de direito processual 
civil, v. II, p. 429). 
839 Mazzilli, em artigo específico sobre o assunto, elogia a legitimidade na ação revocatória atribuída ao 
Ministério Público pela atual legislação falimentar: “Como a atuação do MP no processo falimentar visa a 
coibir atos lesivos ou fraudulentos em prejuízo da coletividade, pareceu, pois, ao legislador uma 
consequência razoável que, defrontando-se a instituição com atos fraudulentos já praticados, pudesse ele 
buscar a declaração de sua ineficácia, por meio de ação própria. Quando o MP ajuíza a ação revocatória, não 
age, pois, na tutela de interesses individuais disponíveis, ou de meros interesses privados (ainda que 
indiretamente os possa estar a favorecer), mas sim em proveito de interesses de caráter social, como pareceu 
ao legislador no art. 132 da Lei 11.101/05, em perfeita compatibilidade com a destinação institucional do 
Parquet” (MAZZILLI, Hugo Nigri. A legitimidade do Ministério Público para a ação revocatória da Lei n. 
11.101/2005. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, ano VII, n. 38, p. 53-55, nov./dez. 2005, p. 
55). 
840 Essa posição é defendida por Tepedino: “Proposta a ação por um dos legitimados, a massa ou qualquer 
outro substituto processual só poderão se litisconsorciar ao autor se ainda não angularizada a relação 
processual pela citação (CPC, art. 264, in fine); depois disso, terão de intervir na qualidade de assistentes – 
simples, se credores ou órgão do Ministério Público; litisconsorcial se se tratar da massa, pois que aí a 
sentença haverá de influir na relação jurídica entre ela e o adversário do assistido (CPC, art. 54). Fica 
afastada a ideia de que possa o administrador, ou qualquer outro substituto, propor outra ação revocatória 
tendo como objeto da lide o mesmo negócio jurídico – haveria aí litispendência, consideradas as 
peculiaridades do polo ativo desse procedimento, acima explicadas” (TEPEDINO, Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 478).  
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que, a rigor, possa ocorrer diversidade entre as partes (v.g., uma ação ajuizada pela massa 

falida, representada pelo administrador judicial e outra, com o mesmo objeto, parte 

demandada, pedido e causa de pedir, mas ajuizada pelo Parquet). 

 

Esse entendimento justifica-se ao pensarmos no objetivo do instituto da 

litispendência, que visa, precipuamente, evitar que existam dois processos instaurados 

buscando o mesmo resultado prático. Não há razões para que coexistam duas demandas 

objetivando a mesma decisão (iguais efeitos), além do evidente risco de prolação de 

decisões contraditórias sobre a mesma situação jurídica.841 

 

No caso da propositura de demanda revocatória pelo administrador judicial, que 

atua como representante legal (artigo 12, inciso III, do Código de Processo Civil), a parte 

demandante é aquela representada por ele, ou seja, a massa falida, que sofrerá diretamente 

os efeitos da atividade jurisdicional.  

 

Como bem ensina Dinamarco, é “indispensável, para que haja a identidade 

impeditiva da repropositura, que cada um dos sujeitos figure na relação processual na 

condição de parte e não de representante de uma das partes. Representante não é parte, 

nem sua presença interfere na identificação da demanda ou na dimensão subjetiva da 

eficácia da sentença: embora produzida esta em processo no qual uma das partes tenha 

atuado por intermédio de representante (pai, tutor, diretor de pessoa jurídica), é à esfera do 

representado e não deste que se endereçarão os resultados da atividade jurisdicional”.842  

 

No que concerne ao Ministério Público e qualquer credor, na qualidade de 

substitutos processuais, a ideia é exatamente a mesma: embora eles detenham a condição 

de parte processual, agindo em nome próprio, eles defendem interesse substancial alheio, 

cujo titular é a coletividade de credores.843 É ela que será diretamente beneficiada pelos 

efeitos da decisão a ser proferida na demanda. 

                                                 
841 “A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual 
pende a lide (art. 219, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o 
mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade 
processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica” (MARINONI; MITIDIERO, 
Código de processo civil, p. 310). 
842 DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 63.  
843 Mais uma vez a acurada lição de Dinamarco: “em caso de substituição processual (CPC, art. 6°), agindo 
alguém em nome próprio e como representante, mas na defesa de interesse substancial alheio (o cidadão na 
ação popular ou o Ministério Público em ações coletivas, etc.), a litispendência impede que a mesma 
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O interesse tutelado será sempre da massa falida, seja quando ajuizada a ação pelo 

representante processual, seja quando ajuizada a ação pelos substitutos processuais, de 

modo que a parte a ser identificada na demanda deverá ser sempre ela, reconhecendo-se a 

existência da litispendência se houver o ajuizamento de nova demanda, com o mesmo 

pedido e causa de pedir, mas diversa parte demandante. 

 

Assim, existindo demanda em curso, ajuizada por um dos legitimados do artigo 132 

da LRE, e sendo proposta nova demanda, por um dos outros dois legitimados, deverá o 

juízo falimentar reconhecer a litispendência, extinguindo-se a demanda ajuizada 

posteriormente, seguindo-se a sistemática dos artigos 263 e 267, inciso V, do Código de 

Processo Civil. 

 

Poderá haver, no entanto, participação ativa dos demais legitimados do artigo 132 

da LRE em demanda já ajuizada por um deles. Mantém-se o seguimento da primeira 

demanda revocatória em trâmite perante o Juízo Falimentar, cabendo aos demais 

legitimados, a depender da sua qualidade e do momento processual, ingressarem nos autos 

na qualidade de assistentes (artigos 264 e 50 e seguintes do Código de Processo Civil).  

 

Parece-nos ser prudente, neste sentido, que, ao despachar a petição inicial de ação 

revocatória ajuizada por um credor, o magistrado determine a intimação da massa falida, 

representada pelo administrador judicial, para, caso entenda necessário, como medida a 

evitar eventuais conluios entre o falido e os credores, intervenha como litisconsorte ativo 

facultativo (artigo 46, CPC), ou assistente litisconsorcial (artigo 54, CPC).844 

 

                                                                                                                                                    
pretensão seja ajuizada e progrida. Ainda quando o autor popular seja outro ou a nova demanda coletiva 
venha a ser proposta por outra entidade legitimada (associações: LACP, art. 5°), o segundo processo será 
inadmissível sempre que o resultado visado seja o mesmo” (DINAMARCO, Instituições de direito 
processual civil, v. II, p. 63-64). Exatamente nessa linha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
tratando da hipótese análoga da ação civil pública: “[...] 2. Nas ações coletivas, para efeito de aferição de 
litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da 
sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda. Precedente do 
STJ. [...]” (Resp 925278, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 08.09.2008). 
844 Nesse sentido: TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 478; MARTIN, 
Da ineficácia e da revogação dos atos praticados na falência, p. 481. Também Lacerda: “convém, todavia, 
que sejam tais ações comunicadas nos autos da falência assim que propostas, em Juízo, a fim de que qualquer 
credor delas possa ter conhecimento. E mesmo que seja a ação proposta por um dos credores, nela poderá 
intervir o síndico como assistente, se entender, é claro, salienta MIRANDA VALVERDE, que a pretensão do 
credor é razoável” (LACERDA, Manual de direito falimentar, p. 158). 
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Idêntico raciocínio ao utilizado para a litispendência pode ser empregado para a 

identificação da coisa julgada na ação revocatória, no que se refere à parte demandante: se 

houver decisão transitada em julgado em ação revocatória falimentar (coisa julgada 

material) e nova demanda for ajuizada, com similar pedido, parte demandada e causa de 

pedir, por outro legitimado para a propositura da demanda, estará configurada a coisa 

julgada, cabendo ao juízo falimentar extinguir a segunda demanda (artigo 267, inciso V e 

467 e seguintes do CPC).845 

 

Como decorrência da substituição processual, a eficácia da coisa julgada atinge o 

substituído, de modo que a massa falida, ainda que não seja parte no processo nos casos da 

legitimidade dos credores e do Ministério Público, sofre os efeitos da coisa julgada, o que 

impede a propositura de nova demanda, seja por ela, representada pelo administrador 

judicial, seja pelos demais legitimados do artigo 132 da LRE, na qualidade de substitutos 

processuais. 

 

Nessa linha aponta Assis: “Sem dúvida, o principal efeito da substituição 

processual residirá na extensão da eficácia da coisa julgada ao substituído – também o 

substituto se vincula ao resultado do processo, por óbvio: fica-lhe interditado, proferindo 

julgamento de mérito, renovar a demanda –, a despeito de não figurar como parte no 

processo e, portanto, a revelia do disposto no artigo 472. Do contrário, subtraindo-se o 

substituto do vínculo produzido pelo processo, desaparecerá todo o sentido do instituto, 

sempre resultando provimento inutiler data, seja perante o substituto, seja perante o 

substituído”.846  

                                                 
845 Nessa linha a decisão do Min. Luiz Fux, embora em mandado de segurança: “[...] 3. A ratio essendi da 
litispendência obsta a que a parte promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre 
quando o autor formula, em face do mesmo sujeito processual idêntico pedido fundado na mesma causa 
petendi. 4. Deveras, um dos meios de defesa da coisa julgada é a eficácia preclusiva prevista no art. 474, do 
CPC, de sorte que, ainda que outro o rótulo da ação, veda-se-lhe o prosseguimento ao pálio da coisa julgada, 
se ela visa infirmar o resultado a que se alcançou na ação anterior. 5. Consectariamente, por força desses 
princípios depreendidos das normas e da ratio essendi das mesmas é possível afirmar-se que há 
litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao "mesmo resultado"; por isso: electa una via altera 
non datur. 6. Recurso especial improvido” (Resp 610.520, j. 01.06.2004). 
846 ASSIS, Substituição processual, p. 8. No mesmo sentido, dentre outros: TESHEINER, Eficácia da 
sentença e a coisa julgada no processo civil, p. 83. Importante notar, no entanto, tendência na moderna 
doutrina processual no sentido de se afastar a extensão automática e inexorável da coisa julgada ao 
substituído processual (TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 228-
231). Talamini também aborda o assunto, apontando algumas condições para que o substituído possa ser 
atingido pela coisa julgada (TALAMINI, Coisa julgada e sua revisão, p. 114-115), e, segundo pensamos, tais 
requisitos estariam presentes na revocatória: prévia possibilidade de o sujeito exercer a ação (a massa falida, 
representada pelo administrador judicial), ciência do processo em que ocorreu a substituição (os atos da 
falência têm ampla publicidade) e possibilidade de participar da ação como assistente.  
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3.3.7.2 Legitimado ativo 

 

 Na linha do quanto mencionado acima, tem legitimidade ativa concorrente para a 

propositura da demanda o administrador judicial, o Ministério Público e qualquer credor 

(artigo 132, LRE), todos em defesa dos interesses da massa falida, na qualidade de 

represente processual ou substituto processual. 

 

 Em relação ao administrador judicial, diversamente do quando previsto na legislação 

falimentar italiana, que atribui legitimidade apenas a ele, mediante autorização prévia847, 

em nossa legislação não é exigida nenhuma autorização ao administrador – seja judicial, 

seja do comitê de credores – para que possa tomar as medidas visando à declaração de 

ineficácia do ato.848 

 

 Apesar de a legislação ter atribuído legitimidade ativa concorrente ao Parquet e aos 

demais credores, espera-se por parte do administrador judicial maior diligência para a 

propositura da ação, não apenas na qualidade de representante processual da massa falida, 

mas também pela sua condição de agente auxiliar da justiça, detentor de deveres na 

condução do processual falimentar.849  

 

 De acordo com o artigo 22, inciso III, alíneas, da LRE850, dentre as funções do 

administrador judicial está a de investigar os atos praticados pelo falido antes da falência e 

                                                 
847 O administrador judicial precisa de autorização judicial não somente para o ajuizamento da ação 
revocatória, mas para a prática de diversos atos: artigo 25 do Decreto 267/1942. Pajardi e Bocchiola ensinam 
que o credor não poderá propor a ação nem mesmo diante da inércia do curador (administrador judicial) e 
tampouco podem intervir no processo (PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 52). Ver, 
ainda: QUATRARO; GIORGETTI; FUMAGALLI, Revocatoria ordinaria e fallimentare, tomo I, p. 750-
752. 
848 SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 941; FERREIRA, Tratado de direito 
comercial, p. 633. 
849 Sobre o administrador judicial, ver, dentre outros: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências. In: ______; ABRÃO, Carlos Henrique (Coord.). 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falências. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 49-141; 
TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 100-102. 
850 Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres 
que esta Lei lhe impõe: “[...] III – na falência: a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, 
diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido; b) examinar a escrituração 
do devedor; c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida; d) receber e abrir a 
correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa; e) 
apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de compromisso, 
prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de 
falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 
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realizar todos os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. Ele 

tem a obrigação legal de proceder à análise das atividades do falido anteriores à falência, e, 

verificada qualquer das hipóteses dos artigos 129 e 130 da LRE, tomar as medidas 

necessárias para a declaração de ineficácia em benefício da massa falida.  

 

 Como ensina Tomazette, “em complementação à busca normal de bens do falido, 

cabe ao administrador judicial a investigação dos atos praticados por este antes da falência 

[...]. Como consectário dessa auditoria, cabe ao administrador, sem exclusividade, a 

propositura de ação revocatória ou pedido de ineficácia de bens do falido. Tal legitimação 

é extremamente importante para que os novos bens venham a integrar a massa falida, 

aumentando o número de credores a serem pagos”.851 

 

 Apesar dessa “obrigação legal”, não nos parece que o administrador judicial poderá 

ser automaticamente responsabilizado caso não promova a ação revocatória dentro do 

prazo legal, já que na legislação atual há outros legitimados ativos concorrentes para esse 

fim.852 Considerando-se, no entanto, que ele é responsável – subjetivamente – pelos 

prejuízos causados à massa falida, ao devedor e aos credores, caso caracterizada culpa ou 

dolo na omissão de propositura da demanda, nada impede que seja responsabilizado pelos 

danos eventualmente causados pela sua omissão (artigo 32, LRE).853 

                                                                                                                                                    
186 desta Lei; f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos termos 
dos arts. 108 e 110 desta Lei; g) avaliar os bens arrecadados; h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, 
mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições técnicas para a 
tarefa; i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores; j) requerer ao 
juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de 
conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei; l) praticar todos os atos 
conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação; m) 
remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente 
retidos; n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão 
previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores; o) requerer todas as medidas e diligências que 
forem necessárias para o cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração; p) 
apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10o (décimo) dia do mês seguinte ao vencido, conta 
demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa; q) entregar ao seu 
substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade; r) prestar contas 
ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo [...]” (grifou-se). 
851 TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 117.  
852 CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 96; MILANI, Lei de 
recuperação judicial, extrajudicial e falência comentada, p. 516; COELHO, Comentários à nova lei de 
falências e de recuperação de empresas, p. 355-356; ALMEIDA, Nova lei de falências e recuperação de 
empresas, p. 137. 
853 Como ensina Toledo “tanto o administrador judicial como os membros comitê de credores serão 
responsáveis pelos prejuízos causados por seus atos, dolosos ou culposos, à massa falida, ao devedor e aos 
credores. Ou seja, quando tiverem praticado um ato ilícito serão obrigados a reparar o dano. A previsão legal, 
como se vê, correspondente à clássica de responsabilização, de modo que, mesmo se estivesse ausente a 
disposição específica, poderiam os administradores e integrantes do comitê ser responsabilizados a esse 
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 No que se refere à legitimidade ativa do Ministério Público, não há grandes 

particularidades; como mencionado, ele atuará na qualidade de parte principal, (substituto 

processual da massa falida) defendendo interesses de caráter social e coletivo, em 

atendimento a sua função institucional. 

 

 Por fim, o artigo 132 da legislação falimentar retirou a condição subsidiária dos 

credores para a propositura da ação (artigo 55 do revogado Decreto-Lei 7.661/45)854, 

prevendo a sua legitimidade ativa de forma concorrente com os demais. 

 

 Segundo pensamos, a expressão “qualquer credor” deve ser interpretada de modo 

amplo, podendo corresponder a todo e qualquer credor do falido855 habilitado no processo 

falimentar – ainda que retardatário ou pendente decisão definitiva sobre a existência do 

crédito ou a respectiva classe (artigo 83, LRE) – assim como os credores extraconcursais 

(artigo 84, LRE) e aqueles com direito ao pedido de restituição em dinheiro (artigos 85 e 

86, LRE).856 Todos eles têm interesse na declaração de ineficácia do negócio fraudulento, 

em benefício da massa. 

  

 Na linha do quanto já estudamos, tampouco se pode exigir que o crédito seja anterior 

à realização do negócio impugnado: diversamente do quanto ocorre na ação pauliana, a 

anterioridade do crédito é indiferente na ação revocatória, porquanto se está diante de 

                                                                                                                                                    
título” (TOLEDO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falências, p. 138). Coelho complementa 
que até o encerramento da falência apenas a massa tem legitimidade ativa para responsabilizá-lo, não 
podendo o credor fazê-lo enquanto ainda pendente o processo falimentar (COELHO, Comentários à nova lei 
de falências e de recuperação de empresas, p. 82). 
854 “Art. 55. A ação revocatória deve ser proposta pelo síndico, mas se o não fôr dentro dos trinta dias 
seguintes à data da publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafo, também poderá ser 
proposta por qualquer credor.” 
855 Está excluído, naturalmente, o credor do sócio da empresa falida, como decidido pelo Tribunal de Justiça 
do Paraná (Apelação 0.725.462-0, Rel. Des. Francisco Jorge, j. 17.09.2011).  
856 ABRÃO, Da ação revocatória, p. 112. Para Cahali, desde que, “embora não habilitado, o credor pode se 
opor ao pedido de extinção das obrigações do falido, resulta manifesto seu interesse na composição do 
patrimônio da massa [...] do mesmo modo o credor preferencial, com crédito garantido por um direito real 
[...]” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 621). Na mesma linha Ferreira: “o credor, para exercitá-la, 
deverá ter feito a declaração de seu crédito em tempo oportuno, ou mesmo retardatariamente, pouco 
importando que seu crédito seja anterior ou posterior ao ato ou contrato, que faça objeto da ação, cuidará êle, 
na ação, não do ‘seu’ interesse particular, mas do interesse da coletividade dos credores, ou seja, da massa 
falida, que é, de certo ponto de vista, intêresse público” (FERREIRA, Tratado de direito comercial, p. 633). 
Nesse sentido precedente do STJ sobre o credor retardatário: “O credor retardatário tem legitimidade para 
propor ação revocatória. O momento em que se deu a habilitação não altera o direito de o credor, em 
benefício da massa, pleitear a revogação do ato, supostamente, fraudulento. Basta para tanto a omissão do 
síndico em adotar essa providência. A legitimidade contudo, só se manifesta após o prazo deferido ao síndico 
(DL 7661/45 arts. 53 e 55)” (STJ, Resp 528090, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.03.2007).  



 294

medida coletiva, que tem como escopo a proteção de todos os credores, 

indiscriminadamente.857 

   

 Essa interpretação do artigo 132, mais abrangente, visa ampliar as possibilidades de 

propositura da ação e vai ao encontro da intenção do legislador ao ampliar a legitimidade 

ativa. Atende, ainda, ao interesse coletivo dos credores, na medida em que a sentença 

favorecerá toda a massa de credores, independentemente do valor ou natureza do crédito – 

sempre respeitada a ordem de pagamento.858  

 

 Nas palavras de Pontes de Miranda, “a lei fala de ‘qualquer credor’” e “cada credor 

declarante pode propor a ação do art. 53 do Decreto-Lei nº 7.661/45, mesmo se não tem 

interesse próprio: basta-lhe o interesse de todos os credores, ou o interesse público”.859 

 

  No entanto, para compensar a flexibilidade aqui defendida, a fim de que se evitem 

conluios entre credor e falido ou mesmo eventual falha desse credor na condução do 

processo, (v.g., na produção de provas, interposição de recursos etc.), reiteramos a 

importância da intimação do administrador judicial, para que atue como assistente 

litisconsorcial ou litisconsorte ativo com o credor. 

 

 Além disso, é possível ainda que qualquer credor, tomando conhecimento de algum 

ato praticado pelo devedor que possa ser enquadrado na hipótese do artigo 130 da LRE, 

mas, por qualquer motivo – principalmente econômico (contratação de advogado, custas 

judiciais etc.) – não tenha interesse ou condições de propositura da demanda, possa 

                                                 
857 ABRÃO, Da ação revocatória, p. 112, PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, 
p. 414. Ver, supra, item 3.3.11.1. 
858 Como ensina Valverde “autorizando a lei a ‘qualquer credor’ propor a ação revocatória, não poderá o réu 
alegar a falta de interesse do autor nos resultados da ação. Ainda, pois, que credor preferencial, com o seu 
crédito perfeitamente garantido, tem ele qualidade para promover a ação revocatória, já que os resultados 
dela irão beneficiar a todos os credores” (VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 403). Parece 
defender posição mais restritiva Campinho: “Somente terão interesse em promover a ação de reintegração do 
patrimônio do falido, que lhes serve de garantia ao pagamento de seus créditos, aquele que efetivamente 
participam do concurso falimentar, isto é, os credores concorrentes” (CAMPINHO, Falência e recuperação 
de empresa, p. 383). 
859 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 414. O autor aponta ainda a 
possibilidade de propositura da ação pelo credor retardatário e a atuação do síndico como assistente (Ibid., p. 
414).  
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denunciar o fato nos autos do processo falimentar (por simples petição), para que o 

administrador judicial ajuíze a ação.860 

 

 Por fim, é importante notar que falta ao falido legitimidade para a propositura, 

“porque o pedido que nessa ação se veicula não atinge a sua esfera jurídica – como se viu, 

entre ele o réu da revocatória o ato impugnado permanecerá sempre válido e eficaz” e, a 

partir da decretação da quebra, ele perdeu o poder de disposição e administração sobre seus 

bens (artigo 103, caput, LRE).861 Ele poderá, no entanto, intervir no processo como lhe 

faculta, de forma geral, o parágrafo único artigo 103 da legislação.862  

 

 Nessa linha o precedente do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Min. João 

Otávio de Noronha, de que “com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e 

passiva do falido para atuar na ação revocatória falimentar, como consequência lógica da 

impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, na medida em que os interesses 

patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida”.863 

 

                                                 
860 Nessa linha Pacheco: “Qualquer credor, tendo ciência ou verificando a ocorrência de tal ato fraudulento, 
pode, também, pleitear a revogação, se não preferir denunciá-lo, a fim de que o administrador judicial tome 
as providências para fazê-lo, como lhe compete” (PACHECO, Processo de recuperação judicial, 
extrajudicial e falência, p. 392). 
861 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 478. O autor critica ainda 
precedente do STJ, que reconheceu a legitimidade do falido para propositura de ação rescisória de sentença 
revocatória: “sustentou-se, no aresto, que o interesse jurídico do falido decorreria da circunstância de que o 
acréscimo patrimonial ensejado à massa pela revogação de um ato de alienação propiciaria meios para 
liquidar as suas obrigações. Com todas as vênias, isso constitui mero interesse econômico” (Ibid., p. 479). 
Cuida-se do recurso especial n. 308891, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado em 29.11.2005, assim 
ementado: “Processo civil. Ação rescisória de acórdão que decidiu ação revocatória. Propositura pelos sócios 
da falida. Legitimidade. – A ação rescisória, conforme art. 487 do CPC, pode ser proposta, não apenas por 
quem foi parte no processo originário, mas também pelo Ministério Público ou pelo terceiro juridicamente 
interessado. – Tendo em vista que o art. 37 da Lei de Falências de 1945 (DL. 7.661/45) estende aos 
administradores, diretores, gerentes ou liquidantes da sociedade falida as mesmas obrigações desta, os sócios 
gerentes têm interesse jurídico para propor ação rescisória do acórdão que decidiu a ação revocatória. Isso 
porque viabilizar a arrecadação do maior número de bens possível pela sociedade falida, com o conseqüente 
aumento da probabilidade de pagamento de seus débitos, liberaria os sócios de diversas obrigações que lhes 
são impostas, como as relacionadas no art. 34 e 138 da Lei de Falências de 1945”. Também contrários à 
legitimidade ativa do falido: ABRÃO, Da ação revocatória, p. 112; REQUIÃO, Curso de direito falimentar, 
v. 1, 204; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 323; PAJARDI; 
BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 52. 
862 “Art. 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os 
seus bens ou deles dispor. Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, 
requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir 
nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os 
recursos cabíveis.” Nesse sentido: BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 293. 
863 Resp 1197723, j. 19.10.2010. No mesmo sentido: Resp 764815, Rel. Min. Otávio Noronha, j. 05.11.2009. 
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3.3.8 Legitimidade passiva 

 

3.3.8.1 Natureza processual da legitimidade passiva 

 

 A legitimidade passiva na ação revocatória é disciplinada pelo artigo 133 da Lei, 

segundo o qual “a ação revocatória pode ser promovida: I – contra todos os que figuraram 

no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados; II – contra os 

terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do 

devedor de prejudicar os credores; III – contra os herdeiros ou legatários das pessoas 

indicadas nos incisos I e II do caput deste artigo”. 

 

 Houve uma pequena alteração em relação à disposição do artigo 55 do Decreto-Lei 

7.661/45, que previa a possibilidade de propositura da ação “I – contra todos os que 

figuraram no ato, ou que, por efeito dêle, foram pagos, garantidos ou beneficiados; II – 

contra os herdeiros ou legatários das pessoas acima indicadas; III – contra os terceiros 

adquirentes: a) se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do falido de 

prejudicar os credores; b) se o direito se originou de ato mencionado no art. 52; IV – contra 

os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas no número anterior”.  

 

 Embora a legislação – tanto a revogada como a atual – tenha utilizado o verbo 

“poderá”, não se cuida de uma faculdade na composição do polo passivo. Ou seja, não se 

trata de litisconsórcio passivo facultativo, mas sim de litisconsórcio passivo necessário, 

assim como se dá na propositura da ação pauliana.864 

 

 Aplica-se, pois, a regra do artigo 47 do Código de Processo Civil, segundo o qual “há 

litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação 

jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a 

eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo”.865 

                                                 
864 Ver, supra, item 2.1.3. 
865 Theodoro Júnior e Faria: “[...] embora a literalidade do texto do artigo pareça sinalizar ser de escolha livre 
do autor a indicação daqueles, entre as várias pessoas enumeradas nos incisos I e II, que figurarão como réus 
na ação revocatória, o certo é que, a exemplo do que se opera com a ação pauliana, há, in casu, um 
litisconsórcio necessário entre o devedor alienante e o terceiro adquirente, nos termos do art. 47 do CPC. Isto 
porque a sentença alcançará a eficácia do negócio jurídico, não sendo possível, destarte, que deliberasse 
apenas em face de um dos sujeitos da relação contratual” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e 
da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 948). Há certa oscilação na jurisprudência; em sentido 
contrário ao litisconsórcio passivo necessário: “FALÊNCIA. Ação revocatória. Avalista. Litisconsórcio. O 
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 Além de necessário esse litisconsórcio tem caráter unitário, em razão da natureza da 

relação jurídica objeto da demanda. Especialmente no que se refere à declaração de 

ineficácia do negócio jurídico, seria inviável a lide ser decidida de maneira não uniforme 

para todos os litisconsortes.866 

 

 Nesse sentido a lição de Nery Júnior, de que “no polo passivo devem figurar todos os 

que participaram e os que se beneficiaram do ato ou negócio jurídico, já que terão sua 

esfera jurídica atingida pela sentença. Nada obstante a LF 55 par. ún. diga que a ação pode 

ser proposta contra as pessoas que enumera, na verdade trata-se de hipótese de 

litisconsórcio necessário-unitário, pela natureza da relação jurídica (CPC 47): a sentença só 

poderá ser procedida validamente se o litisconsórcio estiver íntegro. Faltando um dos 

listisconsortes necessários no polo passivo da revocatória, a sentença que eventualmente 

vier a ser proferida terá sido inutiliter dada (dada inutilmente), vale dizer, não terá eficácia 

no mundo jurídico, prescindindo de recurso e mesmo de ação rescisória para desconstituir-

se, pois a coisa julgada material não chega a formar-se”.867  

                                                                                                                                                    
avalista do título que teria sido pago pela empresa falida antes do vencimento (art. 52, I, da Lei de Falências) 
não é litisconsorte necessário” (STJ, Resp 174246, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 18.10.2001); STJ, 
Resp 135740, Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar, j. 29.10.1997; TJSP, Apelação, 9211036-29.2005.8.26.0000, 
Rel Des. Vito Gugliemi, j. 02.07.2007; TJSP, Agravo 0009817-60.2001.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Fernando 
Campos Salles de Toledo, j. 18.09.2001; TJMG, Apelação 1.0000.00.205394-0/000, Rel. Des. Isalino 
Romualdo da Silva Lisbôa, j. 14.11.2002. Entendendo pelo litisconsórcio necessário: TJSP, Apelação 
9153412-56.2004.8.26.0000, Rel. Des. Waldemar Nogueira Filho, j. 08.03.2007; TJSP, Apelação 9125825-
54.2007.8.26.0000, Rel. Des. Ribeiro da Silva, j. 17.06.2009; j. 01.09.2004; TJSP, Apelação 9125825-
54.2007.8.26.0000, Rel. Des. Ribeiro da Silva, j. 17.06.2009; TJRS, Apelação 70004417507, Rel. Des. José 
Conrado de Souza Júnior. 
866 Como ensina Dinamarco, “[...] quando todos os litisconsortes estão em defesa de uma só relação jurídica 
incindível, não é possível endereçar a cada um deles um julgamento de mérito diferente”. E, como 
consequência do tratamento homogêneo do litisconsórcio unitário, “a contestação de um dos litisconsortes 
aproveita a todos os demais, ainda que revéis (art. 320, inc. I); cada um participa da produção de provas que o 
outro requereu (indicando assistente-técnico, redigindo quesitos, formulando perguntas às testemunhas); se 
for proferida sentença ou decisão interlocutória desfavorável, o recurso interposto por um deles aproveita a 
todos os demais (art. 509). Por outro lado, os atos realizados por um dos litisconsortes serão ineficazes em 
relação a todos quando destinados a restringir poderes ou faculdades ou de algum outro modo pudessem 
enfraquecer a posição processual do conjunto de litisconsortes (reconhecimento do pedido, renúncia ao 
recurso, etc.)” (DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 350-351). 
867 NERY JÚNIOR, Ineficácia do negócio jurídico previsto na LF 52 VIII, p. 240. Na mesma linha Shimura: 
“No que tange aos beneficiários direitos do negócio jurídico fraudulento, há litisconsórcio necessário e 
unitário, na medida em que a sentença atingirá a esfera jurídica dos negociantes, de modo uniforme; 
procedente ou improcedente em relação aos demandados, indistintamente” (SHIMURA, A defesa coletiva 
por meio da ação revocatória, p. 943) e FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, 
p. 323. Provinciali, em razão da ausência de previsão específica na legislação falimentar italiana nesse 
sentido, sustenta ser necessária a participação de todos os interessados, sempre que se cuidar de uma relação 
jurídica incindível (PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, p. 1.000). Corradini, nessa linha, ensina 
que haverá litisconsórcio necessário na revocatória contra o terceiro adquirente do bem objeto da ação 
(CORRADINI, Questioni di diritto processuale nella revocatoria fallimentare, p. 928). 
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 No entanto, apesar de se cuidar de litisconsórcio necessário unitário, é importante 

fazer uma ressalva no que se refere aos “terceiros”, mencionados no inciso II do artigo 

133, que deverão compor o polo passivo da demanda. 

 

 Isso porque esse dispositivo não fala apenas em “terceiros”, mas sim nos “terceiros 

adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de 

prejudicar os credores”, ou seja, cuida-se do terceiro mediato de má-fé. 

 

 O terceiro mediato, consoante já mencionamos, é aquele que não participou 

diretamente do ato com o falido, nem foi por efeito dele garantido ou beneficiado 

(correspondente ao contratante – terceiro imediato). Nas palavras de Carvalho de 

Mendonça, são aqueles que tenham “porventura seguido os terceiros imediatos no objeto 

material do próprio ato, quer como sucessores a título particular, quer por disposição legal 

de última vontade, quer por transmissão inter vivos”.868 

 

 A figura do terceiro mediato aparecerá sempre que, depois de concretizado o negócio 

jurídico com o falido, seja realizado novo negócio, com o mesmo objeto, entre aquele que 

contratara com o falido e um terceiro (figura do terceiro subadquirente ou adquirentes 

sucessivos). Tal se dá comumente nas cadeias de alienações sucessivas de bens móveis ou 

imóveis.869 

 

 Desse modo, para que esse terceiro seja atingido pela sentença de procedência dos 

pedidos na ação revocatória, não basta que ele ostente a posição de terceiro adquirente, 

será necessária a comprovação de que teve conhecimento da intenção do devedor de 

prejudicar credores. Exige-se, portanto, comprovação de sua má-fé. 

 

 Contudo, naturalmente, não se pode exigir que no momento da propositura da ação o 

demandante já possua todas as provas da má-fé desse terceiro adquirente. Caberá a ele, 
                                                 
868 CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 561. Também 
Valverde utiliza a mesma expressão (VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 391-393). 
869 CAHALI, Fraude contra credores, p. 280-281. Também nessa linha Abrão: “Embora não tomando parte 
diretamente no negócio ineficaz, são também vulneráveis à revocatória os subadquirentes, que a lei no art. 
55, § único, III, chamada de adquirentes, isso é, aqueles que embora não tendo participado originariamente 
do ato dotado de eiva, vieram a adquirir o direito, sabendo, na ocasião, do ânimo do devedor em prejudicar 
credores, ou se simplesmente adquiriram procedente de ato presumido ineficaz pela lei, independentemente 
do conhecimento da intenção lesiva do devedor” (ABRÃO, Da ação revocatória, p. 114). 
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nesse momento, apenas apontar eventuais provas que já possua, indicativas da má-fé do 

terceiro adquirente, sem prejuízo de que no curso de instrução sejam produzidas outras 

provas nesse sentido.  

 

 Segundo pensamos, assim como ocorre na ação pauliana, não se pode exigir do autor 

que comprove de forma cabal a má-fé do terceiro, pois muitas vezes será impossível: 

aquele que age com intenção de fraudar toma todas as medidas para que sua fraude não 

deixe rastros. Desse modo, deve-se exigir também do terceiro que traga elementos 

demonstrativos da sua boa-fé, de que tomou as cautelas esperadas do homem médio. 

 

 De todo modo, o fato é que a questão da má-fé do terceiro adquirente não está ligada 

diretamente à legitimidade da ação, mas sim ao mérito, porque será objeto de prova e 

cognição aprofundada da lide.870 Salvo a excepcional hipótese de, antes da instrução 

probatória, in statu assertiones871, o magistrado já se convença da ausência da má-fé e 

reconheça ilegitimidade passiva do terceiro, na maioria das vezes somente depois de 

concluída a instrução probatória é que ele estará seguro sobre a existência da má-fé do 

terceiro adquirente. 

 

 Como ensinam Theodoro Júnior e Faria, “para que o subadquirente esteja legitimado 

a figurar no polo passivo, terá a petição inicial que fazer alusão ao elemento subjetivo. Este 

deverá ao menos estar afirmado na peça de ingresso, pois do contrário estará patenteada a 

ilegitimidade passiva a ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267, 

VI, CPC). A investigação sobre a configuração, ou não, da má-fé in concreto integrará, por 

sua vez, o mérito da ação revocatória”.872 

 

 Isso significa ser possível que a sentença da revocatória julgue procedentes os 

pedidos em relação aos terceiros imediatos, ou seja, aqueles que “figuraram no ato ou que 

por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados” (inciso I do artigo 133), mas 

improcedente em relação aos terceiros mediatos (inciso II do artigo 133), por não ter sido 

                                                 
870 SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 943. 
871 Sobre a visão assertista das condições da ação ver, por todos: COSTA, Condições da ação, p. 42-52. 
872 E continuam: “[...] má-fé, enquanto condição da ação, bastará estar afirmada na petição inicial; enquanto 
mérito, para ensejar a procedência do pedido, deverá ser comprovada pelo autor e reconhecida pela sentença 
da revocatória” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da 
falência, p. 948). 
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demonstrada a sua má-fé. Em se cuidando de cadeias sucessivas de alienações é plausível 

se pensar nessa situação. 

 

 Nessa hipótese, será declarada a ineficácia do negócio jurídico, mas os efeitos da 

sentença atingirão apenas os contratantes, ou seja, os terceiros imediatos (inciso I) e os 

terceiros mediatos de boa-fé serão excluídos do alcance da sentença da revocatória. Como 

consequência, “se o último adquirente estiver na titularidade da coisa de boa-fé, a 

procedência da ação revocatória somente obrigará aqueles que reconhecidamente 

participaram da fraude. Não estando mais o bem defraudado em seu poder, a sentença lhes 

imporá a obrigação de repor à massa o seu valor de mercado, nos exatos termos do art. 

135”.873  

 

 Essa constatação, no entanto, segundo pensamos, não afasta o caráter unitário do 

litisconsórcio passivo. É que o litisconsórcio passivo unitário, naturalmente, atinge apenas 

aqueles que possuem legitimidade para compor o polo passivo da demanda, nos exatos 

termos previstos no artigo 133 da LRE. 

 

  Assim, somente estarão sujeitos à uniformidade da decisão as partes expressamente 

determinadas no artigo 133, ou seja, no caso do inciso II, os “terceiros adquirentes, se 

tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os 

credores”. Aqueles que estiverem fora dessa hipótese não serão atingidos pela sentença, 

seja pela exclusão por ilegitimidade passiva, in statu assertiones, seja pela improcedência 

dos pedidos em relação a eles, pela ausência de comprovação de sua má-fé. 

 

 Parece-nos ser essa a melhor solução, devendo ser afastado posicionamento de que, 

uma vez ausente a má-fé do terceiro, seria julgada totalmente improcedente a revocatória, 

em relação a todos os legitimados passivos.874 Ao assim se sustentar, estar-se-ia abrindo as 

                                                 
873 Ibid., p. 948-949. Também Tepedino sustenta que “o terceiro adquirente de boa-fé não poderá ser 
apanhado pela revogação, que se converterá, desse modo, num direito da massa à indenização” (TEPEDINO, 
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 480). 
874 Parece ser essa a posição de Bezerra Filho, de que “[...] há necessidade de provar a fraude do terceiro 
adquirente (terceiro em relação à massa e em relação à empresa falida). Se o terceiro adquirente não agiu 
com fraude, a ação revocatória, a ser promovida, será julgada improcedente, sendo necessário salvaguardar o 
direito do terceiro que agiu com boa-fé e que, por isso mesmo, não pode ser prejudicado”. O autor, no 
entanto, faz uma crítica à “porta aberta que aparentemente a Lei deixa à impunidade, bastando que o devedor 
se conluie com qualquer pessoa para vender, por exemplo, bem imóvel; esta pessoa providencia para vender 
imediatamente esse bem imóvel para terceiro de boa-fé e, dessa forma, o bem não será arrecado pela massa” 
(BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 293-294). Também Martin sustenta que 
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portas para a impunidade do falido, pois bastaria que ele se conluiasse com um contratante 

para, v.g., vender um imóvel, promovendo-se em seguida a venda desse imóvel a um 

terceiro de boa-fé, inviabilizando-se a declaração de ineficácia também da primeira venda, 

manifestamente fraudulenta. 

 

 O entendimento mais adequado é o no sentido acima exposto: deve ser protegido o 

terceiro de boa-fé (terceiro mediato), que deverá ser excluído da demanda por 

ilegitimidade passiva, ou ter os pedidos julgados improcedentes em relação a ele, caso não 

demonstrada sua má-fé. No entanto, isso não poderá impedir o sucesso da ação em relação 

ao falido e ao contratante de má-fé (terceiro imediato) e, caso o bem não esteja em poder 

desse contratante, será procedida a devolução à massa falida do valor equivalente de 

mercado (artigo 135, LRE), por meio do cumprimento da sentença, se necessário (artigo 

475-I e seguintes do CPC).875 

 

3.3.8.2 Legitimado passivo 

 

 Consoante mencionado acima, a legislação falimentar, no artigo 133 e incisos, assim 

como fazia o Decreto-Lei 7.661/45, optou por trazer disposição expressa sobre aqueles que 

deverão compor o polo passivo da demanda876, e formarão o litisconsórcio passivo 

necessário unitário. 

 

 Desse modo, de acordo com o inciso I, deverão compor o polo passivo todos aqueles 

que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados. 

Cuida-se, como já visto, dos contratantes diretos (terceiros imediatos), que agiram em 

conluio fraudulento com o falido. 

                                                                                                                                                    
“[...] a exigibilidade que se configure nos autos, para a discussão da má-fé de terceiro, enseja a ocasião a que 
fraudes bem engendradas fiquem desprovidas da sanção judicial” (MARTIN, Da ineficácia e da revogação 
de atos praticados antes da falência, p. 480). Também Carvalho de Mendonça aponta esse problema 
(CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial brasileiro, 7. ed., p. 562-562). 
875 Sobre o assunto ver, supra, quando tratamos da natureza da sentença da ação declaratória (item 3.3.3). 
876 Na legislação italiana não existe previsão expressa sobre a legitimidade passiva. Ensina Provinciali que 
“soggeto passivo dell’azione di (cognizione per la) revoca è il terzo che siasi reso soggeto col debitore 
fallito dell’atto impugnato: in altre parole, il soggeto passivo del processo si identifica con il sogggeto del 
negozio impugnato e tale rimane, secondo i princìpi del del diritto comune, anche nel caso di sucessione a 
titolo particolare (nel credito) (art. 111, cod. proc. civ). Legittimati passivamente sono anche i suoi eredi, per 
la trasmissibilità dell’obbligo di restituire, ripestto al quale la buona fede loro è irrilevante, ed aventi causa; 
relativamente a questi ultimi, si distingue se l’atto sia a titolo gratuito o a titolo oneroso: se è gratuito, 
l’inefficacia inerente all’acquisto si trasferisce ai successivi acquirenti, e neppure li rileva la loro buona fede 
(art. 64); se è a titolo oneroso, l’avente causa è soggeto alle stesse regole per la prova della consapevolezza 
dello stato d’insolvenza (art. 67)” (PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, p. 998-999). 
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 O inciso II trata dos terceiros mediatos, ou seja, aqueles que não contrataram 

diretamente com o falido e sim com o contratante (terceiro imediato). No tocante a eles, 

seguindo a linha protetora do terceiro adquirente de boa-fé, o legislador exigiu 

expressamente que tivessem “conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor 

de prejudicar os credores”. 

 

 A correta identificação dos legitimados com fundamento nesses incisos, na verdade, 

dependerá das particularidades da relação de direito material envolvida.877 Há uma grande 

gama de modalidades de negócios jurídicos, especialmente no ramo empresarial, de modo 

que em cada caso concreto, respeitadas as particularidades das relações de direito material, 

é que poderão ser identificados com eficiência os legitimados passivos da ação 

revocatória.878 

 

 O inciso III do artigo 133, da LRE, evita eventuais dúvidas sobre a sucessão, 

prevendo expressamente a necessidade de propositura da ação em face dos herdeiros ou 

legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II. No entanto, é importante notar que não é 

necessária a má-fé por parte dessas pessoas: os pressupostos da ação serão avaliados em 

relação ao contratante ou terceiro que efetivamente participaram do negócio, relacionados 

nos incisos I e II.879 

 

 Assim como se dá em relação à legitimidade ativa, respeitada autorizada posição 

doutrinária em contrário880, e no sentido da posição do C. Superior Tribunal de Justiça881, 

                                                 
877 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 294. 
878 Procuram estabelecer alguns exemplos práticos na formação do litisconsórcio passivo: TRENTINI, Carlo. 
Azione revocatoria fallimentare e questioni di litisconsozio necessario. Il Fallimento e le altre procedure 
concorsuali, n. 7/2007, p. 749-758; PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatória fallimentare, p. 51-56.  
879 Neste sentido Cahali: “O inciso III do art. 133 indica a possibilidade de ser a ação revocatória promovida 
contra os herdeiros ou legatórios das pessoas indicadas nos dois incisos precedentes: sucessores a título 
universal (em tese, quanto ao legatário), os pressupostos da ação devem ser considerados em função do 
adquirente ou beneficiário imediato” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 625). No mesmo sentido: 
PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, p. 999. Theodoro Júnior e Faria complementam que a 
inclusão dos sucessores na relação processual poderá “se dar ab initio” ou “se operar no curso da ação, 
hipótese em que a habilitação dos sucessores se ultimará de acordo com o disposto no art. 42 do CPC”, e ”a 
interpretação do dispositivo deve ser mais ampla para abranger todas as hipóteses do fenômeno da sucessão, 
inclusive das pessoas jurídicas, tais como a incorporação, fusão e cisão” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, 
Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 949). 
880 CAHALI, Fraude contra credores, p. 624-625; PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. 
IV, p. 471. 
881 “[...] com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido para atuar na ação 
revocatória falimentar, como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-
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entendemos que o falido não terá legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, 

podendo apenas intervir no processo da qualidade de assistente (artigo 50 do CPC e artigo 

103 da LRE). 

 

 Apesar de redação do inciso I do artigo 133, aparentemente, conduzir a esse 

entendimento, ao mencionar “todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram 

pagos, garantidos ou beneficiados”, a correta interpretação da regra deve ser obtida em 

conjunto com os demais aspectos do processo falimentar. 

 

 E, a partir da decretação da falência, de acordo com o artigo 103 da LRE, o falido 

(devedor) “perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor”, de modo que lhe 

falta legitimidade para ações que versem sobre o seu patrimônio, que agora é gerido pela 

massa falida.882  

 

 Além disso, “ao restaurar o patrimônio arrecadado para a massa falida, o devedor 

acaba por efeito dela se beneficiando, na medida em que sobre ele não perde o direito de 

propriedade. Não se tem, assim, qualquer razão de ordem lógica a amparar sua sujeição 

passiva”.883  

 

 Como regra, os atos praticados, pessoalmente, pelos sócios, acionistas e 

controladores da sociedade empresária não podem ser objeto da ação revocatória, já que a 

separação patrimonial entre a sociedade e seus sócios, característica básica da 

personalidade jurídica, deve ser respeitada.884 Eventuais atos fraudulentos por eles 

realizados poderão ser objeto da ação pauliana do direito civil. 

 

                                                                                                                                                    
los, na medida em que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa 
falida” (Resp 1197723, j. 19.10.2010). No mesmo sentido: Resp 764815, Rel. Min. Otávio Noronha, j. 
05.11.2009. Entendendo pela necessidade do falido figurar no polo passivo: TJRS, Apelação 70004802229, 
Rel. Des. José Conrado de Souza Júnior, j. 11.08.2004. 
882 Nessa linha: REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 182; MARTIN, Da ineficácia e da 
revogação de atos praticados antes da falência, p. 480; TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência, p. 480; TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 482; SHIMURA, A defesa 
coletiva por meio da ação revocatória, p. 942; ABRÃO, Da ação revocatória, p. 112; LEONEL, Da ação 
revocatória no direito da falência, p. 144-145; PAJARDI; BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 52; 
AMBROSINI; CAVALLI; JORIO, Il fallimento, p. 467; CORRADINI, Questioni di diritto processuale nella 
revocatoria fallimentare, p. 927-934. 
883 CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 383. 
884 Na sociedade limitada os sócios respondem de forma subsidiária, solidária e limitada ao valor do capital 
social a integralizar (artigo 1.052 do CC/02) e nas sociedades anônimas, os acionistas respondem pelo preço 
de emissão das ações subscritas ou adquiridas (artigo 1º, Lei das S.A.). 
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 Em princípio, apenas se cuidando das hipóteses do artigo 81, caput, da LRE885, de 

sócios de responsabilidade ilimitada, é que esses sócios serão considerados falidos e 

sofrerão os efeitos da falência.886 Será possível, em se tratando dessa natureza de 

sociedade, que os atos praticados pelo sócio antes da decretação da falência sejam objeto 

de ação revocatória, mas, na condição de “falido”, o sócio igualmente não deve compor o 

polo passivo da demanda. 

 

 Todavia, sem prejuízo de eventual ação para responsabilização dos sócios com 

responsabilidade limitada, com fundamento no artigo 82 da LRE,887 poderá ocorrer a 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida nos autos da falência ou 

ainda a extensão da falência (ou efeitos dela) aos sócios, acionistas e eventualmente outras 

empresas do mesmo grupo da sociedade falida.888 

 

                                                 
885 “Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também 
acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade 
falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem”. Como ensina 
Toledo, esse dispositivo tem previsão restritiva e “[...] a extensão da falência é determinada apenas nessas 
hipóteses e exclusivamente para os sócios de responsabilidade ilimitada” (TOLEDO, Paulo Fernando 
Campos Salles de. Extensão da falência a sócios ou controladores de sociedades falidas. Revista do 
Advogado, ano XXIX, n. 105, p. 153-158, set. 2009, p. 153) 
886 “Assim, nas sociedades comum e nas sociedades em nome coletivo, todos os sócios são considerados 
falidos e sofrem os efeitos da falência. Nas sociedades de comandita simples, a extensão da falência atingirá 
os sócios comanditados. Por fim, nas sociedades em comandita por ações, a extensão atingirá os acionistas 
diretores da sociedade. Em suma, qualquer sócio que tenha responsabilidade ilimitada pelas obrigações da 
sociedade será considerado falido e sofrerá os efeitos da falência, podendo ser inclusive citado no eventual 
pedido de falência” (TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 351). 
887 Como bem aponta Tomazette esse ação não se confunde com a extensão dos efeitos da falência aos sócios 
(TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 353). Já para Martin a disposição do artigo 82 da LRE, por 
disciplinar a responsabilidade dos sócios exclui a possibilidade de desconstituição da personalidade jurídica 
dos sócios nos própios autos da falência (MARTIN, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes 
da falência, p. 470). 
888 Não se pretende aqui aprofundar o estudo sobre a desconsideração da personalidade jurídica na falência 
ou extensão da falência a outras pessoas. Sobre o assunto, ver, dentre outros: ALVIM, Thereza Celina Diniz 
de Arruda. Aplicabilidade da teoria da desconsideração da pessoa jurídica no processo falimentar. Revista de 
Processo, v. 22, n. 87, p. 211-220, jul./set. 1997; DINIZ, Gustavo Saad. Falência e problemas de 
desconsideração de personalidade jurídica. Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do 
Consumidor, n. 31, fev./mar. 2010; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A desconsideração da 
personalidade jurídica na falência. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, ano 
XLIII, n. 134, p. 222-233, abr./jun. 2004; VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Falência – 
desconsideração da personalidade jurídica. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 39, n. 120; p. 165-172. out./dez. 2000; COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade 
anônima. Atualização: Calixto Salomão Filho. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 449-451; 
TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 350-362; TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. 
Extensão da falência a sócios ou controladores de sociedades falidas. Revista do Advogado, ano XXIX, n. 
105, p. 153-158, set. 2009; COELHO, Fábio Ulhoa. Impacto da extensão da falência a outras pessoas. Gazeta 
Mercantil, São Paulo, p. A11, 6-8, fev. 2009. 



 305

 Desse modo, já tendo sido declarada a desconsideração da personalidade jurídica nos 

autos da falência ou por meio de ação própria para esse fim889, ou determinada a extensão 

falência (ou efeitos dela)890, poderá ser ajuizada ação revocatória – ou declarada a 

ineficácia objetiva – de negócio jurídico praticado pelas pessoas atingidas pela 

desconsideração ou extensão (sócios, acionistas ou empresas do grupo da falida).891  

 

 E, deverão ser incluídas no polo passivo da demanda, com fundamento no inciso I do 

artigo 133 da LRE, os sócios que sofreram os efeitos da desconsideração da personalidade 

jurídica, pois não são “falidos” (apenas respondem com seu patrimônio). Por outro lado, 

aquelas pessoas, para as quais foram estendidos os efeitos da falência, não nos parece que 

detenham legitimidade passiva na ação revocatória, já que deverão receber o mesmo 

tratamento oferecido ao falido. 

 

 Nada impede, outrossim, que, havendo fortes indícios de confusão patrimonial892, a 

desconsideração da personalidade jurídica seja efetivada nos próprios autos da ação 

revocatória, ou em pedido incidente da ineficácia objetiva, possibilitando a declaração de 

ineficácia de atos que envolvam os sócios da empresa falida. A desconsideração, nessa 

                                                 
889 Segundo Tomazette, prevalece na doutrina o entendimento pela desnecessidade de ação específica para a 
desconsideração da personalidade jurídica, que pode se dar inclusive nos autos de processo de execução 
(TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 359). Em sentido contrário, corretamente a nosso ver, é 
necessário diferenciar, como ensina Toledo, as hipóteses de desconsideração: (i) com base na fraude, que 
depende de sentença a ser prolatada em processo de conhecimento, em razão da dificuldade da prova e da 
sanção aplicada (anulação); e (ii) com fundamento na confusão patrimonial, em que não será necessária a 
propositura de processo específico, “uma vez que dela não depende a sanção cabível (ineficácia relativa do 
negócio), a qual pode ser imposta pelo juiz no bojo dos autos em que a situação tiver sido comprovada” 
(TOLEDO, A desconsideração da personalidade jurídica na falência, p. 231-232). Há diversos precedentes 
do TJSP nesse sentido, mencionados pelo autor, mas nas hipóteses de ineficácia relativa (confusão 
patrimonial). Há também precedente em que a desconsideração foi determinada em ação própria para esse 
fim, tendo o desembargador afastado o caráter de ação revocatória, para aproximá-lo da ação pauliana do 
direito comum (TJSP, Apelação 9222172-52.2007.8.26.0000, Rel. Des. Elliot Akel, j. 03.03.2009). 
890 Toledo aponta a diferenciação entre a desconsideração da personalidade jurídica e a extensão da falência 
(ou efeitos dela), e critica o atual posicionamento que vem adotando os Tribunais: “não se justifica a extensão 
dos efeitos da falência, porque não prevista na Lei e porque a pessoa à qual se estendeu a quebra, mesmo sem 
ser nominalmente considerada falida, ficará sujeita a uma situação jurídica em tudo equivalente” (TOLEDO, 
Extensão da falência a sócios ou controladores de sociedades falidas, p. 158).  
891 Nessa linha a jurisprudência: TJSP, Apelação 9097328-74.2000.8.26.0000, Rel. Des. Souza Lima, j. 
05.10.2000; TJSP, Apelação 0148390-88.2009.8.26.0100, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 11.04.2011; Apelação 
0119543-22.2008.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 25.06.2009; TJSP, Agravo 0501816-
14.2010.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, j. 29.03.2011. Shimura, no entanto, sustenta que “se o bem 
alienado no período suspeito não pertencia ao ativo da sociedade, mas à pessoa física do sócio, atingido pela 
desconsideração da personalidade jurídica, a hipótese subsume-se à anulatória da lei civil, que prevê o prazo 
de 4 anos, não à revocatória falimentar” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 
945). 
892 Apenas nas hipóteses de confusão patrimonial recomenda-se a desconsideração da personalidade jurídica 
sem ação própria (TOLEDO, A desconsideração da personalidade jurídica na falência, p. 231-232). 



 306

situação, será determinada apenas para efeitos de ineficácia do ato praticado frente à 

massa falida, para que possa o bem ser arrecadado e alienado em benefício dos credores. 

 

 Nesse sentido importante precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado 

pelo então Des. Campos Salles de Toledo, no qual, em razão de confusão patrimonial entre 

a sociedade controlada e seu controlador, foi acolhido o pedido do síndico de 

desconsideração da personalidade jurídica de todas as sociedades envolvidas, por meio de 

declaração incidental (sem prévio processo de conhecimento), a fim de se declarar ineficaz 

dação em pagamento e posterior hipoteca em garantia das dívidas da falida, com 

fundamento no artigo 52 do Decreto-Lei 7.661/45.893 

 

 Haverá, por meio da desconsideração da personalidade jurídica ou extensão da 

falência, a perspectiva de se conferir maior amplitude à declaração de ineficácia com 

fundamento nos artigos 129 e 130 da legislação falimentar. Poderão ser atingidos aquelas 

complexas formações societárias ou negócios praticados pelos sócios ou empresas 

coligadas com o fim de esvaziar o patrimônio da empresa falida, os quais, muitas vezes, 

                                                 
893 Ementa: “FALÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIMENTO 
DO PEDIDO FEITO PELO SÍNDICO E DETERMINAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 
OBJETO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E POSTERIOR HIPOTECA EM GARANTIA DE DÍVIDAS 
DA FALIDA – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A SOCIEDADE CONTROLADA E SEU 
CONTROLADOR – POSSIBILIDADE DE SE DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE JURÍDICA NA 
MEDIDA EM QUE O PATRIMÔNIO DA FALIDA ACABOU POR CONFUNDIR-SE COM O DA 
SOCIEDADE QUE SE CONSTITUIU, CUJO CAPITAL FOI FORMADO POR BENS PERTENCENTES 
À PRIMEIRA EMPRESA, HIPOTECADOS A UMA TERCEIRA, ESTA ADMINISTRADA POR PESSOA 
LIGADA AO CONTROLADOR DA DEVEDORA. FALÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA DECLARAÇÃO INCIDENTAL POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE 
DE PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – HIPÓTESE DE 
INEFICÁCIA RELATIVA, E NÃO DE INVALIDAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, QUE PERMITE 
ARRECADAÇÃO DOS BENS COMO SE AINDA PERTENCESSEM À FALIDA – O AJUIZAMENTO 
DA AÇÃO REVOCATÓRIA, PREVISTO NA LEI FALIMENTAR, NÃO É EXIGÊNCIA ABSOLUTA 
NOS CASOS DE INEFICÁCIA RELATIVA DOS ATOS PRATICADOS PELO DEVEDOR – 
ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – LIMINAR CASSADA – RECURSO 
IMPROVIDO” (Agravo 155.854-4/8, j. 29.11.2000). Tal precedente foi objeto de comentários do Prof. 
Verçosa, que elogiou o posicionamento adotado, complementando ainda não ser “necessário fazer-se a 
ligação da desconsideração da personalidade jurídica com o termo legal da falência” (VERÇOSA, Falência – 
desconsideração da personalidade jurídica, p. 171). Na mesma linha precedente recente do TJSP, mas 
consignando a necessidade de respeito ao contraditório: “[...] A desconsideração da personalidade jurídica da 
sociedade falida, para atingir o patrimônio particular de sócios e ex-sócios, pode ser declarada 
incidentalmente no processo de falência, desde que observada a ampla defesa, o contraditório e o devido 
processo legal. Agravo provido, em parte, para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da 
sociedade e afastar a extensão a eles dos efeitos patrimoniais da quebra. Determinação para intimação pessoal 
dos sócios e ex-sócios para, em 15 dias, exercerem o direito de defesa. Manutenção de decisão anterior 
ordenou a indisponibilidade dos bens dos sócios e ex-sócios (Agravo 0300272-09.2009.8.26.0000, Rel. Des. 
Pereira Calças, j. 22.04.2010). 
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por não envolverem diretamente o falido, funcionavam como um escudo contra a 

declaração de ineficácia.894 

 

 Por fim, como bem aponta Shimura, cuidando-se de uma ação de natureza 

pessoal895, “não há necessidade de outorga uxória para o seu exercício. Também não se faz 

necessária a citação do cônjuge do réu para integrar a lide; isto é, sendo o réu casado, como 

a ação revocatória é de cunho pessoal, e não real, desnecessária e inadequada a citação do 

respectivo cônjuge”.896 

 

3.3.9 Prazo para ajuizamento da ação 

 

 No Decreto-Lei 7.661/45, artigo 56, §1º, o prazo para a propositura da ação 

revocatória era de um ano, contado da publicação do aviso do síndico sobre o início da 

realização do ativo e pagamento do passivo.897 

 

                                                 
894 Tal aspecto foi abordado em recente precedente do STJ (embora não tratando especificamente da 
revocatória): “1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno de um propósito comum, 
promovem uma cadeia de negócios formalmente lícitos mas com intuito substancial de desviar patrimônio de 
empresa em situação pré-falimentar, é necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação, no 
intuito de encontrar meios eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando os 
envolvidos. 2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas 
coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de bens 
para desvio patrimonial. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses. 3. A 
extensão da falência a sociedades coligadas pode ser feita independentemente da instauração de processo 
autônomo. A verificação da existência de coligação entre sociedades pode ser feita com base em elementos 
fáticos que demonstrem a efetiva influência de um grupo societário nas decisões do outro, 
independentemente de se constatar a existência de participação no capital social. 4. Na hipótese de fraude 
para desvio de patrimônio de sociedade falida, em prejuízo da massa de credores, perpetrada mediante a 
utilização de complexas formas societárias, é possível utilizar a técnica da desconsideração da personalidade 
jurídica com nova roupagem, de modo a atingir o patrimônio de todos os envolvidos” (Resp 1259018, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2011). 
895 Também entendendo pela natureza pessoal: VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 373, 
CAHALI, Fraude contra credores, p. 612; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 201-202. 
896 SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 944. Nesse sentido: TJSP, Apelação 
585.659.4/9, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 11.02.2009; TJRS, Apelação 70020423109, Rel. Des. Artur Arnildo 
Ludwig, j. 23.10.2008. Em sentido contrário: BELLOMI, Cristina. Comunione legale tra coniugi e 
litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria fallimentare. Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 
n. 5/2007, p. 538-547. 
897 “Art. 56. A ação revocatória correrá perante o juiz da falência e terá curso ordinário. § 1º A ação somente 
poderá ser proposta até um ano, a contar da data da publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu 
parágrafo” e “Art. 114. Apresentado o relatório do síndico (art. 63, n. XIX), se o falido não pedir concordata, 
dentro do prazo a que se refere o art. 178, ou se a que tiver pedido lhe fôr negado, o síndico, nas quarenta e 
oito horas seguintes, comunicará aos interessados, por aviso publicado no órgão oficial, que iniciará a 
realização do ativo e o pagamento do passivo. Parágrafo único. Se tiver recebida a denúncia ou queixa (art. 
109, § 2º), o síndico, nas quarenta e oito horas seguintes à apresentação do relatório, providenciará a mesma 
publicação”  
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 Havia, no entanto, inconvenientes e discussões em torno do prazo decadencial898, 

que se iniciava da publicação do aviso de comunicação aos interessados da realização do 

ativo (artigo 56, §1º). Entendiam doutrina e jurisprudência que, no caso de inércia do 

síndico na publicação do aviso a que aludia o artigo 114, o termo inicial do prazo seria a 

partir de quando deveria ter sido expedido o aviso ou encerrada a falência.899  

 

 Na atual legislação esse problema não mais existe, pois foi estabelecido prazo 

decadencial que não apresenta maiores dificuldades: de acordo com o artigo 132 da LRE, a 

ação revocatória deve ser ajuizada no prazo de três anos, a contar da decretação da 

falência.900  

 

 Não obstante a clareza da regra, eventual dificuldade pode surgir na apuração da 

efetiva data da “decretação da falência”. Segundo pensamos, o termo inicial do prazo 

decadencial será a data em que for proferida a sentença da quebra (assinada pelo juiz) e 

não a sua respectiva publicação ou intimação aos credores (artigo 99, LRE).901  

 

 Sob outra perspectiva, Bezerra Filho ressalta a exiguidade desse prazo, 

considerando-se a necessidade de prova da fraude, que poderá exigir anos de pesquisas e 

coleta de elementos para o êxito da revocatória. Sugere, então, que o prazo poderia se 

                                                 
898 Com o advento do Decreto-Lei 7.661/45 foi encerrada a discussão, existente anteriormente, se se cuidava 
de prazo decadencial ou prescricional. Ver, por todos: LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, 
p. 114-121.  
899 NERY JÚNIOR, Nelson. Decadência da ação revocatória falimentar. Prazo dos arts. 56 e 114, parágrafo 
1º da Lei de Falências. Revista de Processo, v. 13, n. 50, p. 171-176, abr./jun. 1988; THEODORO JÚNIOR; 
FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 945. Nesse sentido, dentre 
inúmeros outros precedentes: TJSP, Apelação 0006361-21.2008.8.26.0659, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, 
j. 10.10.2011; STJ, Agravo Regimental 975561, Rel Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2010. 
900 Na doutrina italiana, antes da Reforma de 2006, que inseriu o artigo 69-bis à Lei Falimentar, muito se 
discutia se a ação revocatória estava sujeita a prazo prescricional ou decadencial, pela aplicação analógica do 
artigo 2.903 do Código Civil (que fala em prescrição de cinco anos). Atualmente, prevalece o entendimento 
de que se cuida de prazo decadencial, aplicável apenas para a ação revocatória (não para a ineficácia ex lege), 
pela clara previsão do artigo: “Art. 69-bis. Decadenza dall'azione. Le azioni revocatorie disciplinate nella 
presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque 
decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”. Sobre o assunto, ver: PAJARDI, BOCCHIOLA, La 
revocatoria fallimentare, p. 105-127; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 207-211; FERRARI, 
Il fallimento, p. 374-375. Sobre a regra depois da reforma: MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla 
legge fallimentare, p. 362-363; LO CASCIO, Codice commentato del falimento, p. 581-583; AMBROSINI; 
CAVALLI; JORIO, Il fallimento, p. 456-459; BONFATTI; CENSONI, La riforma della disciplina 
dell’azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, p. 34-36; 
MONTANARI, Articolo 69 bis, p. 1085-1095; TERRANOVA, La nuova disciplina delle revocatorie 
fallimentari, p. 89-99. 
901 CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 380. 
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iniciar “a partir da decretação da falência se já houvesse, no momento do decreto, 

conhecimento sobre o ato fraudulento”.902 

 

 Conquanto o entendimento do comercialista seja razoável e condizente com a 

realidade do processo falimentar, especialmente nas grandes cidades, não nos parece 

possível ampliar esse prazo, não apenas em razão da sua natureza, mas também porque não 

seria tarefa fácil determinar o exato momento do “conhecimento sobre o ato 

fraudulento”.903 Estar-se-ia ferindo a segurança jurídica de todos aqueles que negociaram 

com o falido no período anterior à quebra. 

 

 Cabe ao administrador judicial, sobrepujando as inegáveis dificuldades, diligenciar 

para que, no primeiro relatório, entregue 40 dias após a assinatura do termo de 

compromisso (artigo 22, inciso III, e, LRE), ao apresentar as causas e circunstâncias que 

conduziram à situação de falência, forneça também elementos para a propositura da ação 

revocatória ou pedido de declaração de ineficácia objetiva. 

 

 Prevalece também o entendimento, doutrinário904 e jurisprudencial905, com o qual 

concordamos, de que se cuida de prazo decadencial, insuscetível de interrupção ou 

suspensão.906 

                                                 
902 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 292. Na mesma linha Martin: “Nos 
grandes centros, com os cartórios repletos de processos, poder-se dizer que, no prazo de 3 (três) anos, não se 
alcançará o estágio liquidatório da massa, ficando claro que, em se pensando assim, o dispositivo do art. 132 
da Lei 11.101/05 vigora em desfavor dos credores. Melhor seria que se houvesse pensado em termo inicial 
fixado em situação processual mais avançada, ou que o prazo fosse maior, pois há, tanto na doutrina, como 
na jurisprudência, o entendimento uníssono de que tal prazo é decadencial” (MARTIN, Da ineficácia e da 
revogação de atos praticados antes da falência, p. 479-480). Em sentido contrário, Mandel entende que o 
prazo decadencial de três anos “é mais do que suficiente para que os interessados possam promover a ação 
revocatória, nos termos do espírito da nova lei, que exige celeridade na prática dos atos processuais em busca 
do encerramento da falência” (MANDEL, Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada, p. 235).   
903 A situação é diversa da ação pauliana, para a qual defendemos a possibilidade de início do prazo a partir 
da averbação da escritura de compra e venda do imóvel (item 2.1.3). No processo de falência há ampla 
publicidade envolvida, além da figura do administrador judicial a quem cabe, dentre outras tarefas, a 
efetivação de medidas para o sucesso na realização do ativo.  
904 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 132; TEPEDINO, Comentários à lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 479; CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados 
antes da falência, p. 95; FERREIRA, Tratado de direito comercial, p. 636; COELHO, Comentários à nova 
lei de falências e de recuperação de empresas, p. 355-356; VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 
406-407; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 323; LACERDA, Manual 
de direito falimentar, p. 159; CAHALI, Fraude contra credores, p. 611; REQUIÃO, Curso de direito 
comercial, v. 1, p. 206.  
905 STJ, Resp 633179, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.12.2010; TJSP, Apelação 0138568-
21.2008.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 04.08.2010; TJRS, Apelação 266548-33.2011.8.21.7000, 
Rel. Des. Romeu Marques Ribeiro Filho, j. 09.09.2011; TJDF, Apelação 2007.01.1.063923-3, Rel. Des. 
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 Como ensinam Theodoro Júnior e Faria, as ações “que cuidam de declarar a nulidade 

ou de anular o negócio jurídico, bem como as de reconhecimento de ineficácia, como é a 

hipótese da revocatória, estão submetidas a prazos decadenciais e não prescricionais. Logo, 

visando a ação revocatória à declaração de ineficácia dos atos do devedor falido 

prejudiciais à massa, claro está quando a ser decadencial o prazo de três anos para o seu 

ajuizamento”.907 

 

 Por outro lado, dado que a ação revocatória é um instituto de defesa coletiva típico 

do direito falimentar, cujo objeto é a recomposição patrimonial em favor da massa falida, a 

ação deve ser proposta no prazo de três anos, enquanto pendente o processo falimentar. Se 

encerrada a falência, por qualquer motivo, não há mais interesse processual no ajuizamento 

da ação (carência de ação). Eventuais atos fraudulentos poderão ser impugnados por meio 

da ação pauliana ou fraude à execução, se cumpridos os respectivos pressupostos.908 

 

 Todavia, se o encerramento do processo falimentar é posterior ao ajuizamento da 

ação, parece-nos que remanesce o interesse processual desde que não tenha ocorrido o 

pagamento integral dos credores. Incompleto o pagamento aos credores, o mais sensato 

seria a suspensão do processo falimentar até a decisão da ação revocatória, já que seu 

resultado interferirá diretamente no ativo a ser distribuído aos credores.909 

 

 Por fim, cumpre mencionar que o prazo decadencial da ação revocatória falimentar 

não se confunde com o prazo decadencial de quatro anos da ação pauliana (artigo 178, 

inciso II do Código Civil). Esses remédios processuais têm aplicação distinta e, depois de 

iniciado o processo falimentar, a fraude contra credores deve ser combatida por meio das 

                                                                                                                                                    
Fernando Habibe, j. 21.06.2010; TJMG, Apelação 0562572-47.2007.8.13.0261, Rel. Des. Teresa Cristina da 
Cunha Peixoto, j. 06.05.2010. 
906 Como ensina Leal “[...] a decadência se opera, automaticamente, pelo decurso do prazo extintivo e inércia 
do titular. Verificadas essas duas condições, a sua consumação é fatal, não admitindo causas preclusivas” 
(LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência. Atualização: José de Aguiar Dias. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 112). 
907 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, 
p. 944. 
908 CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 384-385. 
909 Nesse sentido Shimura: “[...] se instaurada a ação revocatória, o processo falimentar não pode ser extinto 
diante da ausência de bens, enquanto não decidida a lide, vez que o resultado interferirá diretamente no ativo 
a ser distribuído entre os credores” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 945) 
Com tal solução evita-se também a discussão sobre a possibilidade de reabertura do processo falimentar, se 
encontrados novos bens. Sobre o assunto, ver, todos: MILANI, Lei de recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial e falência comentada, p. 569. 
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ferramentas previstas na legislação falimentar, aplicando-se, pois, o prazo decadencial do 

artigo 132 da LRE. 

 

 Nesse contexto, acreditamos que o transcurso do prazo de quatro anos para 

ajuizamento da eventual ação pauliana – ainda que concretizado antes da decretação da 

quebra – não representa impedimento para a declaração de ineficácia com fundamento nos 

artigos 129 e 130 da LRE.910 A sentença de falência acarreta uma nova situação jurídica, 

cheia de peculiaridades – disciplinada por lei especial911 – devendo prevalecer o interesse 

dos credores.912 

 

 Eventuais situações extremas, de negócios realizados muitos anos antes da 

decretação da quebra, que nenhuma relação guardem com a insolvência do devedor, ou 

ausente a má-fé dos envolvidos, serão afastados nos autos da ação revocatória, na qual é 

oferecida para todas as partes ampla possibilidade de defesa e produção de provas.  

 

 Poderá ser também empregado, para esse fim, o critério de avaliação utilizando-se do 

termo legal de falência. Conquanto ele não limite as hipóteses de ineficácia subjetiva913, 

poderá servir de parâmetro para demonstrar, com alguma segurança, o período em que o 

falido já agia de forma temerária, o que justifica a declaração de ineficácia, ainda que o ato 

tenha sido praticado muitos anos antes da decretação da quebra. 

 

                                                 
910 Em sentido contrário a posição de Theodoro Júnior e Faria, para quem a ação revocatória “apenas terá 
lugar se ainda não operada a decadência para a pauliana”. No entanto, nas hipóteses de ineficácia objetiva 
(artigo 129), o prazo decadencial para seu conhecimento será sempre de 3 anos contados da declaração da 
falência, não havendo que se cogitar da aplicação da lei civil” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 947). Também Almeida limita a 
propositura da revocatória para os atos não fulminados pelo prazo decadencial da ação pauliana do direito 
civil comum, “salvo a existência de prazo menor que, em havendo, deverá ser observado” (ALMEIDA, A 
ação revocatória e o prazo para sua propositura, p. 197). 
911 Em precedente do STJ em que fora suscitada a decadência, Min. Massami Uyeda afastou a aplicação do 
prazo decadencial civil: “melhor sorte não socorre o agravante quanto à almejada aplicabilidade do art. 178, 
V, do CC/1916, porquanto a legislação falimentar dispõe sobre a decadência da demanda revocatória e, por 
ser lei especial, afasta a incidência do Código Civil no ponto” (Resp 859682, j. 13.05.2008). No mesmo 
sentido: TJSP, Apelação 0121386-22.2008.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 19.05.2010; TJSP, 
Apelação 9220675-66.2008.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 10.12.2009. Há também precedente 
afastando a aplicação do prazo prescricional do artigo 205 do CC/02: TJSP, Apelação 0006076-
57.2010.8.26.0077, Des. Rel. Romeu Ricupero, j. 24.11.11. 
912 Tomazette, nessa linha, aponta que se trata de hipótese de ineficácia, que não se confunde com o prazo de 
quatro anos do CC/02 para anulação de atos fraudulentos e “mesmo se o ato foi convalidado pelo decurso do 
tempo sem impugnação, ele ainda pode ter sua ineficácia declarada, uma vez que o prazo de três anos é 
contado da decretação da falência e não da data do ato” (TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 
483). 
913 Ver, supra, quando tratamos do elemento temporal na revocatória (item 3.3.6) 
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 Outros defeitos do negócio jurídico, no entanto, poderão ser objeto de ação de 

nulidade com fundamento no Código Civil (artigo 138 e seguintes) e não estarão sujeitos 

ao prazo decadencial falimentar. Assim, por exemplo, “a prestação à declaração de 

nulidade, com fundamento na simulação ou incapacidade absoluta do agente, não se 

extingue com o prazo decadencial falimentar [...] subsiste a possibilidade da ação de 

nulidade do Código Civil, nos termos do artigo 169 (‘o negócio jurídico nulo não é 

suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo’)”.914 

 

3.3.10 Medida cautelar de sequestro 

 

 Como ferramenta para assegurar o resultado útil da declaração de ineficácia 

falimentar, dispõe o artigo 137 da LRE, como o fazia a legislação revogada915, sobre 

cabimento da medida cautelar de sequestro: “o juiz poderá, a requerimento do autor da 

ação revocatória, ordenar, como medida preventiva, na forma da lei processual civil, o 

sequestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de terceiros”. 

 

 A leitura desse dispositivo deve ser feita em conjunto com o artigo 133 da LRE, de 

modo que, considerando-se o litisconsórcio passivo necessário entre todos os que 

figuraram no ato e eventuais terceiros adquirentes, o “terceiro” em cujo poder está o bem 

será o próprio réu da ação revocatória.916  

 

 Cuida-se de cautelar específica, que poderá ser preparatória ou incidental à ação 

principal, seguindo-se as regras previstas nos artigos 822 a 825 do Código de Processo 

Civil, exigindo-se a presença dos seus pressupostos de cabimento, quais sejam o fumus 

boni iuris e periculum in mora.917 

                                                 
914 SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 945, PONTES DE MIRANDA, Tratado 
de direito privado, t. XXVIII, p. 423. 
915 “Art. 56. A ação revocatória correrá perante o juiz da falência e terá curso ordinário. [...] § 3º O juiz pode, 
a requerimento do síndico, ordenar, como medida preventiva, na forma processual civil, o seqüestro dos bens 
retirados do patrimônio do falido e em poder de terceiros”. 
916 TEPEDINO, Comentários à lei da recuperação de empresas e falência, p. 485. Salvo nas hipóteses em 
que já houver prova da boa-fé do terceiro, de conhecimento do autor, em que o terceiro não deverá compor o 
polo passivo da ação. 
917 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. 
Procedimentos cautelares e especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 148. Ver, ainda: SILVA, 
Ovídio Baptista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1996, P.277-305. Para estudo 
comparativo com o arresto cautelar: SHIMURA, Sérgio Seiji. Arresto Cautelar. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 204-209. Theodoro Júnior e Faria apontam ainda que “o sequestro, na hipótese, apenas 
pode alcançar os bens do falido que foram fraudulentamente alienados, isto é, aqueles bens que foram objeto 
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 Reconhece-se na doutrina918 e na jurisprudência919 a impossibilidade de concessão da 

medida de sequestro de ofício, sendo indispensável o requerimento do demandante para 

tanto, como, aliás, se extrai da própria leitura do artigo 137 acima transcrito. 

 

 A despeito de o legislador ter contemplado expressamente a possibilidade de 

sequestro de bens objeto da ação revocatória que estejam em poder de terceiros, nada 

impede que sejam utilizadas outras medidas acautelatórias, dentro do poder geral de 

cautela do magistrado, na forma do artigo 798 do Código de Processo Civil.920  

 

 Na mesma linha, é possível eventual antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

(artigo 273, CPC), se presentes os requisitos legais, com a redobrada cautela no aspecto da 

irreversibilidade do provimento (§2º), considerando-se a situação da massa falida e sua 

impossibilidade de ressarcir os prejuízos que eventualmente o réu venha a sofrer em 

decorrência da antecipação.921 

                                                                                                                                                    
dos negócios jurídicos cuja declaração de ineficácia se postula na ação revocatória. Se o bem transferido a 
terceiro for dinheiro, poderá o magistrado, diante das inovações introduzidas no sistema, ordenar o sequestro 
da importância, para tanto se valendo do BACENJUD, mas tendo sempre a cautela, considerando-se as 
deficiências do sistema que tantos transtornos práticos vêm ocasionando e que precisam ser aprimoradas” 
(THEODORO JÚNIOR, FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
961). 
918 CAHALI, Fraude contra credores, p. 627; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação 
dos atos praticados antes da falência, p. 961; SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 
946. 
919 “FALÊNCIA. SEQUESTRO DE BENS DOS SÓCIOS DA FALIDA, DECRETADO EX OFFICIO 
PELO JUIZ. INVIABILIDADE. A suspeita de que os bens da falida foram distraídos em proveito dos sócios 
e de terceiros deve ser comprovada por ação própria (DL 7.661/45, art. 52), mediante contraditório regular; 
nem a urgência justifica a supressão do procedimento legal, porque medidas cautelares podem tutelar os 
interesses em risco enquanto pendente o processo” (Resp 230135, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 14.03.2000). 
920 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
961. “Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste 
Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio 
de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. 
921 Ressalte-se que possibilidade de antecipação total ou parcial os efeitos da tutela constava expressamente 
no Projeto de Lei da Câmara Federal, de relatoria do Deputado Osvaldo Biolchi, mas não foi contemplada no 
texto final. No entanto, em razão da aplicação do procedimento ordinário, não há prejuízo de que sejam 
antecipados os efeitos da tutela jurisdicional. Claro também sustenta a aplicabilidade da antecipação em 
ambas as ações (ineficácia objetiva e subjetiva): “obedecidos todos os pressupostos legais estabelecidos no 
artigo da lei processual, pode o juiz da causa antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela almejada, em 
qualquer uma das demandas em análise”, ressaltando, todavia, que nas ações revocatórias “onde deve haver 
prova robusta quanto ao fato inquinado da fraude, poderá ser mais improvável (mas não se levando ao pé da 
letra o que aqui se escreve) que o art. 273 do Código de Processo Civil tenha aplicação imediata.” (CLARO, 
Revocatória falimentar, p. 174-175). Também defendem a possibilidade de aplicação do artigo 273 do CPC: 
NERY JÚNIOR; NERY Leis civis comentadas, p. 477; TEPEDINO, Comentários à lei da recuperação de 
empresas e falência, p. 485; THEODORO JÚNIOR, FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos 
praticados antes da falência, p. 961; FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de empresas, p. 
324. Nesse sentido: TJPR, Agravo 0102096-6, Rel. Juiz Conv. Lauro Laertes de Oliveira; j. 06.08.2001. 
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3.3.11 Efeitos da sentença de procedência 

 

3.3.11.1 Efeitos da sentença em relação à massa falida 

 

 Consoante já amplamente estudado no presente trabalho, a sentença revocatória 

falimentar declara apenas a ineficácia do negócio jurídico objeto de impugnação em 

relação à massa falida. Esse mesmo efeito se opera na ineficácia objetiva (artigo 129, LRE) 

e na ineficácia subjetiva (artigo 130, LRE). 

 

 Em razão disso, o quanto exposto em relação aos efeitos da decisão declaratória de 

ineficácia em relação à massa falida pode ser aplicado quando tratamos da sentença de 

procedência da ação revocatória com fundamento no artigo 130 da LRE (ineficácia 

subjetiva), razão pela qual nos remetemos ao item 3.2.9.1 desse trabalho, a fim de não nos 

tornarmos repetitivos. 

 

 De todo modo, e em suma, a partir do momento em que a sentença passar a produzir 

seus efeitos (definitivos ou provisórios, se houver pendente recurso não dotado de efeito 

suspensivo), o ato objeto da declaração não terá eficácia em relação à massa falida, 

operando-se como se nunca tivesse sido praticado pelo falido e contratante, podendo o 

administrador judicial tomar todas as medidas visando à arrecadação e posterior alienação 

do bem (móvel, imóvel, dinheiro etc.), na forma dos artigos 108, 139 e seguintes da LRE. 

 

  Na massa falida subjetiva, a ser favorecida pelo retorno do bem, incluem-se todos os 

credores do falido, não se podendo limitar apenas àqueles existentes à época do ato 

incriminado, pouco importando qual modalidade de ineficácia se cuida (objetiva ou 

subjetiva).922 

 

 A ação revocatória falimentar tem justamente o fim de proteger a coletividade de 

credores, pouco importando se o reconhecimento se dará com fundamento no artigo 129 ou 

                                                 
922 REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 203. No mesmo sentido Cahali, ressaltando ainda que o 
raciocínio vale para os atos do artigo 129 e a ação revocatória do artigo 130 (CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 591). Também Leonel ensina que as vantagens da revogação do ato fraudulento “refletem-se em 
favor de toda a massa, uma vez que, na falência, a revocatória é medida de proteção coletiva” (LEONEL, Da 
ação revocatória no direito de falência, p. 124). Em sentido contrário: VALVERDE, Comentários à lei de 
falências, p. 380.  
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130 da legislação falimentar. Como bem ensina Shimura, eles “constituem mecanismos de 

proteção aos interesses coletivos (massa de credores) e, indiretamente, até difusos, na 

medida em que saneia e fortalece o mercado, evitando a proliferação de empresas de 

fachada ou impotentes para produzir riquezas”.923 

 

 Por fim, cumpre ressaltar que, diversamente do quanto ocorre na ineficácia objetiva, 

a declaração de ineficácia subjetiva não gerará ao contratante de boa-fé o direito de 

proceder à restituição em dinheiro frente à massa falida, com fundamento nos artigos 86 e 

seguintes da legislação falimentar. 

 

 O risco apontado quando tratamos da ineficácia objetiva – de que eventual pedido de 

restituição de dinheiro possa prejudicar a massa falida, sobrepondo-se ao benefício obtido 

pela declaração de ineficácia – não existe no caso de procedência da ação revocatória 

falimentar.924 

 

 Considerando-se que a má-fé é pressuposto indispensável para a declaração de 

ineficácia com fundamento no artigo 130, no caso de procedência dos pedidos na ação 

revocatória falimentar nunca se estará diante do “contratante de boa-fé” mencionado no 

caput do artigo 136 da LRE, a quem é facultada a utilização do pedido de restituição em 

dinheiro. Existirão apenas “contratantes de má-fé”, mediatos ou imediatos, a quem caberá 

apenas proceder à habilitação de crédito na classe própria. 

 

3.3.11.2 Efeitos em relação ao falido 

 

 No que se refere aos efeitos da decisão declaratória de ineficácia em relação ao 

falido, vale aqui o quanto expusemos quando tratamos do assunto sob a égide da ineficácia 

objetiva (item 3.2.9.2), ao qual nos remetemos para evitar repetições desnecessárias. 

 

 Assim, o negócio jurídico, apesar de ineficaz frente à massa falida, continuará válido 

e com a manutenção de sua eficácia em relação ao falido e ao terceiro contratante. 

Conquanto prevaleça o entendimento de que ele não deve compor o polo passivo de 

                                                 
923 SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 918. 
924 Ver, supra, item 3.2.9.1. 
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eventual ação revocatória, o falido sofrerá os efeitos da sentença de procedência na ação 

revocatória.925 

 

 Ele (sociedade empresária ou empresário individual), portanto, permanece 

responsável pelas obrigações que livremente assumiu, podendo o terceiro de boa-fé buscar 

que responda pelas perdas e danos sofridos em decorrência da declaração de ineficácia.926  

 

 No entanto, é importante notar, mais uma vez, que a sentença de procedência da 

revocatória necessariamente envolve o reconhecimento da má-fé (conluio fraudulento) de 

todos os envolvidos no negócio objeto de impugnação (terceiros mediatos e imediatos), o 

que se extrai de uma simples leitura conjunta dos artigos 130 e 133 da LRE.927 

 

 Desse modo, diversamente do que se verifica na declaração de ineficácia com 

fundamento no artigo 129 da LRE, em que efetivamente terceiros de boa-fé (mediatos ou 

imediatos) poderão ser atingidos pela decisão, na ação revocatória falimentar sempre se 

estará diante da má-fé dos envolvidos. Como consequência, não será gerado nenhum 

direito desses contratantes frente ao falido. 

 

 Se atuaram juntos, “com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio 

fraudulento”, como expressamente previsto pelo caput do artigo 130, em princípio, nada 

haverá a ser ressarcido pelo falido a esses terceiros, que sofrerão os efeitos de sua conduta 

fraudulenta e prejudicial aos credores e, indiretamente, a todo mercado empresarial. 

 

Ao menos a legislação falimentar nenhum direito atribuiu aos terceiros de má-fé 

nessa linha. Não há impedimento, todavia, que, consideradas determinadas peculiaridades 

do caso concreto, uma vez acolhido o pedido revocatório, venha a ser proposta medida 

pelos demais envolvidos em face do falido, com fundamento nas regras gerais da 

                                                 
925 Sobre o assunto, ver, supra, quando tratamos dos efeitos da declaração de ineficácia em relação ao 
terceiro que não foi parte do processo e não sofre os limites subjetivos da coisa julgada (item 3.2.7.1). 
926 CAHALI, Fraude contra credores, p. 604; CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de direito comercial 
brasileiro, 7. ed., p. 513. 
927 “Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio 
fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida” 
e “Art. 133. A ação revocatória pode ser promovida: I – contra todos os que figuraram no ato ou que por 
efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados; II – contra os terceiros adquirentes, se tiveram 
conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores; III – contra os 
herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II do caput deste artigo”. 
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responsabilidade civil, dado que a todos é livre o acesso do Poder Judiciário (artigo 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal). 

 

3.3.11.3 Efeitos da sentença em relação aos demandados (contratantes e terceiros de má-

-fé) 

 

 Finalmente, passamos ao estudo dos efeitos da sentença de procedência da 

revocatória em relação aos demandados, ou seja, os terceiros mediatos ou imediatos que 

compuseram o polo passivo da ação revocatória falimentar. 

 

 Inicialmente, na linha do que exposto no presente trabalho, não há contratantes de 

boa-fé (mediato ou imediato) na ineficácia subjetiva do artigo 130. A ação revocatória a 

ser ajuizada com fundamento nesse dispositivo não apenas tem como pressuposto 

inafastável a má-fé do “devedor e o terceiro que com ele contratar”, como também deverá 

ser proposta – em litisconsórcio passivo necessário928 – em face de “todos aqueles que 

figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados” e dos 

“terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do 

devedor de prejudicar os credores” e dos “herdeiros ou legatários das pessoas” anteriores. 

 

 E a principal consequência desse fato é a impossibilidade de aplicação das regras do 

artigo 136 da LRE quando se cuida da revocatória falencial. Conquanto o caput do 

mencionado dispositivo fale em “reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação 

revocatória”, portanto, ineficácia subjetiva e ineficácia objetiva, ele deve ser interpretado 

em conjunto com as demais regras previstas nos artigos 129 a 138 da legislação. 

 

 Desse modo, pode-se pensar na sua aplicação apenas no que refere ao “retorno das 

partes ao estado anterior” à realização do ato declarado ineficaz, aqui entendido como a 

forma de se tornar concreta a ineficácia em relação à massa falida. No entanto, no que toca 

ao direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor pelo “contratante de boa-

fé”, cuida-se de previsão aplicável apenas à ineficácia objetiva do artigo 129.929 

 

                                                 
928 Ver, supra, item 3.3.8, quando tratamos da legitimidade passiva na ação revocatória. 
929 Nesse sentido: CALÇAS, Do pedido de restituição e dos embargos de terceiro, p. 261; CALÇAS, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 96; THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 957.  
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 Pelos mesmos motivos, tampouco se aplica a disposição do §2º do artigo 136 da LRE 

– que confere aos terceiros de boa-fé a possibilidade de indenização por perdas e danos em 

face do falido ou de seus garantes –, pois não há terceiros de boa-fé na procedência dos 

pedidos na ação revocatória falimentar. Eventual terceiro mediato de boa-fé não sofrerá os 

efeitos da sentença, pois em relação a ele, o pedido será julgado improcedente (ou ele será 

excluído em razão da sua ilegitimidade passiva). 

 

 O tratamento atribuído aos terceiros (mediatos ou imediatos) que sofreram os efeitos 

da ação revocatória falimentar, na verdade, os demandados na medida judicial, deverá ser 

o mesmo direcionado aos terceiros de má-fé que sofreram os efeitos da decisão na 

ineficácia objetiva. 

 

 E, na linha do quanto concluímos quando estudamos o assunto na hipótese do artigo 

129, LRE (supra, item 3.2.9.5), de acordo com o artigo 135 da LRE, a depender do caso 

concreto, além da restituição, com os acessórios, será condenado esse terceiro de má-fé 

também ao pagamento de indenização pelas perdas e danos eventualmente sofridas pela 

massa falida (ou pela empresa falida antes do decreto).930  

  

  Aplica-se ao terceiro de má-fé as regras da legislação civil, de modo que, além da 

possibilidade de condenação em perdas e danos: “O possuidor de má-fé responde por todos 

os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, 

desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e 

custeio” (artigo 1.216); “responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que 

acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do 

reivindicante” (artigo 1.218); e “serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não 

lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias” 

(artigo 1.220).931 

 

                                                 
930 BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 295. Também Leonel sustenta que o 
terceiro de boa-fé deverá “ressarcir os prejuízos eventualmente ocasionados pela falta da coisa no patrimônio 
de onde foi retirada, inclusive o lucro cessante” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 
134). 
931 “Tem direito – dispõe o art. 513 do C. Civil – às despesas de produção e custeio, bem como à indenização 
pelas benfeitorias necessárias – art. 517 do C. Civil – não lhes assistindo, porém, quanto a estas, direito de 
retenção” (LEONEL, Da ação revocatória no direito da falência, p. 134). No mesmo sentido: FERREIRA, 
Tratado de direito comercial, p. 644-645; PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, 
p. 428. 
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 No entanto, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito da massa falida, e 

apesar do silêncio da legislação – que disciplinou apenas a situação do terceiro de boa-fé – 

o terceiro de má-fé (mediato ou imediato), poderá valer-se da habilitação do crédito, na 

classe própria (artigo 7º e seguintes, LRE), no valor correspondente ao negócio realizado 

atualizado até a data da decretação da falência. Será habilitado pelo terceiro o crédito 

correspondente àquilo que efetivamente despendeu quando da contratação e que tenha sido 

obrigado a “devolver” à massa falida em razão da declaração da ineficácia.932 

 

 E, na remota hipótese de falência superavitária, a massa falida procederá à restituição 

ao terceiro contratante (de boa ou má-fé) e não ao falido, já que, repita-se, o negócio 

jurídico foi declarado ineficaz em relação à massa, mas se manteve juridicamente válido 

entre alienante e adquirente.933  

 

3.3.11.4 Efeitos em relação ao eventual terceiro adquirente de boa-fé  

 

 Consoante consignamos quando tratamos da natureza do litisconsórcio passivo da 

ação revocatória (item 3.3.8.1), e na linha do quanto expusemos acima, somente serão 

atingidos pela sentença da ação revocatória aqueles que agiram de má-fé: contratantes 

(terceiros imediatos) e terceiros adquirentes (terceiros mediatos). 

 

 A uniformidade da sentença de procedência alcança as partes expressamente 

determinadas no artigo 133, no caso do inciso II, os “terceiros adquirentes, se tiveram 

conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores”. 

Aqueles que estiverem fora dessa hipótese não serão atingidos pela sentença, seja pela 

exclusão por ilegitimidade passiva, in statu assertiones, seja pela improcedência dos 

pedidos em relação a eles (em razão da ausência de comprovação de sua má-fé). 

 

 Nessa hipótese, será declarada a ineficácia do negócio jurídico, mas os efeitos da 

sentença atingirão apenas os contratantes, ou seja, os terceiros imediatos (inciso I). Como 

                                                 
932 “Não obstante o silêncio da lei a respeito, não se pode concluir que o contratante de má-fé atingido pela 
ineficácia não possa cobrar o quanto tenha prestado ao falido, porque isso desaguaria em evidente 
enriquecimento injustificado da massa. Só não terá direito à restituição, só concedido aos terceiros de boa-fé, 
devendo habilitar seu crédito na classe própria” (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas 
e falência, p. 484). Na mesma linha TOMAZETTE (TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 483). 
933 PROVINCIALI; MAGGIORE, Istituzioni di diritto fallimentare, p. 310; THEODORO JÚNIOR; FARIA, 
Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 959.  
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consequência, “se o último adquirente estiver na titularidade da coisa de boa-fé, a 

procedência da ação revocatória somente obrigará aqueles que reconhecidamente 

participaram da fraude. Não estando mais o bem defraudado em seu poder, a sentença lhes 

imporá a obrigação de repor à massa o seu valor de mercado, nos exatos termos do art. 

135”.934  

 

 Em outras palavras, reconhecida a boa-fé do terceiro adquirente (inciso II), a 

sentença de procedência não o atingirá diretamente (limites subjetivos da sentença), pois o 

contratante de má-fé (terceiro imediato) é quem deverá responder frente à massa falida, 

efetuando a restituição do valor equivalente ao bem, caso o bem não esteja mais na sua 

titularidade. 

 

 Todavia, mesmo não sendo atingido diretamente pelos efeitos da sentença, o terceiro 

de boa-fé poderá efetivamente sofrer um prejuízo em decorrência dela. Caberá a ele, assim, 

voltar-se contra aquele com quem contratou, ou seja, o contratante imediato, que agiu 

inicialmente em conluio com o falido.935 

 

 Parece-nos que esse terceiro de boa-fé, se efetivamente tiver sofrido danos como 

consequência da ineficácia do negócio (sentença), não poderá voltar-se contra o falido e 

muito menos contra a massa falida, razão pela qual não se aplica a ele o caput e §2º do 

artigo 136 da LRE. Sua pretensão será apenas em face do contratante imediato, a depender 

das circunstâncias específicas de cada caso concreto e observadas as regras e princípios da 

responsabilidade civil. 

 

3.4 DISPOSIÇÕES COMUNS À INEFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

3.4.1 Atos praticados pelo falido durante a recuperação judicial 

 

                                                 
934 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
948-949.  
935 “A questão da boa-fé não se liga à legitimidade, mas sim ao mérito da causa, bem porque será objeto de 
prova e de cognição aprofundada da lide. A propósito, se terceiro (de boa-fé ou má-fé) não figurar na ação 
anulatório, pode vir a perder o bem. Por exemplo, a empresa falida vendeu um imóvel a B, mediante fraude 
da vendedora e ciência do comprador (B); é possível que B revenda a C (de boa-fé). Na ação revocatória 
deverão constar B e C (de boa-fé) hipótese em que este último poderá se voltar, em ação própria, contra B, 
pleiteando o preço pago, além da indenização por perdas e danos” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio 
da ação revocatória, p. 943-944). 
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 A atual legislação falimentar, de maneira inovadora, adota a ideia de efetiva 

reestruturação e recuperação da empresa em crise. Esse ideal do legislador é manifestado, 

resumidamente, na forma do princípio norteador estabelecido pelo artigo 47, segundo o 

qual a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

 Em conjunto a esse princípio – e para que ele possa ser implementado 

satisfatoriamente –, a Lei 11.101/05 criou novos mecanismos para que a recuperação 

judicial afaste-se da antiga concordata, não se limitando à renegociação do passivo, mas 

sim à efetiva recuperação e superação da crise econômico-financeira.936 

 

 Dentre esses novos mecanismos está o plano de recuperação judicial, que consiste, 

na verdade, na peça-chave da recuperação judicial. Cuida-se do grande diferencial e 

elemento definidor da recuperação judicial, e sua elaboração deve considerar os diversos e 

heterogêneos aspectos jurídicos, econômicos e mercadológicos e, principalmente, os 

“sujeitos” envolvidos – credores, financiadores, interessados, sócios ou acionistas da 

empresa recuperanda etc.937  

 

 Para o sucesso do plano de recuperação judicial – seja para fins de aprovação em 

assembleia de credores, seja visando à real recuperação da empresa e ao alcance dos 

objetivos da legislação falimentar –, espera-se que os meios de recuperação previstos no 

artigo 50 da Lei Falimentar, sem prejuízo de outros, sejam utilizados de forma combinada, 

a depender da situação específica da empresa em crise econômico-financeira, da razõão 

pela qual a crise foi gerada, dentre outros diversos fatores envolvidos.  

 

                                                 
936 Sobre o assunto, ver, dentre outros: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. Recuperação judicial, a 
principal inovação da lei de recuperação de empresas – LRE. Revista do Advogado, ano XXV, n. 83, p. 98-
107, set. 2005. 
937 Nas palavras de Coelho, “a mais importante peça do processo de recuperação judicial é, sem sombra de 
dúvidas, o plano de recuperação judicial (ou de ‘reorganização da empresa’)”, o qual “deve indicar 
pormenorizada e fundamentadamente o meio ou meios pelos quais o dever deverá superar as dificuldades que 
enfrenta. A consistência econômica do plano está diretamente ligada ao adequado diagnóstico das razões da 
crise e de sua natureza (se econômica, financeira ou patrimonial) e à adequação dos remédios indicados para 
o caso” (COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 158). 
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 Nesse contexto, reconhecendo a importância do plano de recuperação judicial, que 

deve empregar todos os meios para a recuperação da empresa em crise, e para dar 

coerência ao sistema, o artigo 131 da LRE determina que “nenhum dos atos referidos nos 

incisos I a III e VI do art. 129 desta Lei que tenham sido previstos e realizados na forma 

definida no plano de recuperação judicial será declarado ineficaz ou revogado”. 

 

 De acordo com o dispositivo, assim, não estarão sujeitos a declaração de ineficácia o 

pagamento de dívida não vencida, o pagamento de dívida vencida de forma diversa da 

prevista no contrato, a concessão de garantia real dentro do termo legal a débitos anteriores 

e o trespasse de estabelecimento comercial, desde que realizados na forma do plano de 

recuperação judicial. 

 

 Em princípio, parece-nos que a intenção do legislador, seguindo a linha de 

preservação da empresa, foi positiva e importante para o sucesso da recuperação judicial. 

Ela serve para afastar eventual receio de credores e de terceiros (v.g. investidores) de 

realizar qualquer transação dessa natureza com a recuperanda, amparados pelo plano de 

recuperação judicial, e de, eventualmente, esses negócios serem posteriormente atingidos 

pela ineficácia objetiva. Afinal, se aquele negócio jurídico ocorreu de acordo com os 

termos do plano de recuperação judicial, previamente aprovado pelos credores, em 

princípio deve ser afastado o risco de fraude.938 

 

 Contudo, essa regra merece uma análise um pouco mais aprofundada, para evitar que 

a sua equivocada redação possa dar ampla abertura à prática de atos fraudulentos na 

recuperação judicial. 

 

 Inicialmente, embora o caput aluda à ineficácia e à revogação (portanto artigos 129 e 

130 da LRE) não nos parece que se possa impedir a declaração de ineficácia subjetiva, por 

meio de ação revocatória, daqueles atos praticados com respaldo em plano de recuperação, 

ainda que coincidam com as modalidades previstas nos incisos I a III e VI do artigo 129. 

 

                                                 
938 Tepedino sustenta que “sua introdução foi muito feliz, pois já se retirou eficácia de dação em pagamento 
do bem anteriormente hipotecado ao credor assim satisfeito, que ocorrera em meio à concordata preventiva 
do devedor, mas que fora autorizado por alvará do juiz” (TEPEDINO, Comentários à lei de falências e de 
recuperação de empresas, p. 477). 
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 O que se impede com por meio da regra do artigo 131 é a declaração de ineficácia 

objetiva daqueles negócios jurídicos. Todavia, tendo ocorrido conluio fraudulento, ainda 

que diante dessas hipóteses e mesmo que constem expressamente no plano de recuperação 

judicial, poderão esses atos ser objeto de ação revocatória com fundamento no artigo 130, 

mediante a comprovação da fraude do devedor e o do terceiro beneficiado.939 

 

 E, além da possibilidade de declaração da ineficácia subjetiva sempre que presente o 

conluio fraudulento, acreditamos que o afastamento da ineficácia objetiva com fundamento 

no artigo 131 da LRE deve atender ainda a alguns requisitos e particularidades. 

 

 Primeiro, não é demais ressaltar, apenas os atos dos incisos I a III e VI é que estão 

imunes à declaração de ineficácia objetiva, até porque correspondem à natureza de 

negócios que mais facilmente poderão constar como um meio de recuperação da empresa 

em crise. Todos os demais previstos nos incisos do artigo 129 da LRE poderão sim ser 

objeto de declaração ineficácia objetiva, mesmo que aprovados pelo plano de recuperação 

judicial. 

 

 Segundo, para que esses atos estejam imunes à ineficácia objetiva, é indispensável 

que eles constem expressamente no plano de recuperação judicial, ou seja, não bastam 

cláusulas genéricas no sentido de que, v.g., “serão realizados pagamento de dívidas por 

meio da dação em pagamento de imóveis da recuperanda”. Deverá constar no plano 

expressamente quais dívidas serão pagas antes do vencimento ou por meio anormal, de que 

forma elas serão quitadas e quais serão os credores beneficiados. 

 

 Terceiro, além do minucioso detalhamento no plano de recuperação judicial, a 

realização do negócio deverá ocorrer na exata forma que fora prevista no plano. Ou seja, se 

houver um desvirtuamento entre a configuração determinada pelo plano e a posterior 

                                                 
939 Nesse sentido Shimura: “O artigo 131, LRE, alude à ‘ineficácia ou revogação’. Evidente o cochilo 
terminológico, uma vez que, se as hipóteses são aquelas dos incisos I a III e IV do artigo 129, fica claro que 
não se está tratando da ação revocatória do artigo 130, LRE. A contrasenso, se houver ‘conluio fraudulento’, 
mesmo que o pagamento tiver sido aprovado pela Assembleia-Geral de Credores, permite-se a ação 
revocatória falimentar. Em outras palavras, não se quer a assembleia geral de credores seja ludibriada pela 
fraude perpetrada pelo devedor” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 939). 
Apontam esse mesmo entendimento crítico da regra: BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresa e 
falência, p. 290-291; COELHO, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 353-354; 
CALÇAS, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 95. Para Tepedino, no 
entanto, esses atos “se tornam, portanto, inexpugnáveis à ineficácia falimentar”, sem distinção da natureza da 
ineficácia (TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 477). 
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efetivação do negócio jurídico, igualmente incidirá a ineficácia com fundamento no artigo 

129 da LRE.940 

 

 Fora das hipóteses expressamente excetuadas pelo artigo 131 da LRE e nos estritos 

limites acima defendidos, todos os demais atos praticados pelo falido durante a 

recuperação judicial – previstos ou não no plano de recuperação judicial aprovado em 

assembleia –, poderão ser objeto de ineficácia objetiva ou subjetiva, a depender do caso 

concreto. 

 

 Ainda no que se refere ao artigo 131 da LRE, ele não se aplica à recuperação 

extrajudicial, por diversos motivos: (a) em razão da literalidade da norma, que menciona 

apenas a recuperação judicial; (b) porque durante a tramitação do projeto da Lei 11.101/05 

foi excluído, no Senado, o parágrafo primeiro, que estendia à regra do caput aos atos 

realizados segundo o plano de recuperação extrajudicial; e (c) porque haveria 

incompatibilidade da exceção contemplada no artigo 131 com o próprio regime jurídico da 

recuperação extrajudicial, “eis que (i) os atos descritos nos incisos I e VI não podem ser 

previstos no plano; (ii) para os atos dos incisos II e III que integrarem o plano, homologado 

judicialmente, fica ressalvado aos credores que não se sujeitaram à recuperação judicial o 

direito de lhes postularem a declaração de ineficácia”.941  

  

 Por fim, é importante mencionar que após a distribuição e uma vez concedida a 

recuperação judicial, o falido permanece na gestão das atividades empresariais (artigo 64, 

LRE), e, em princípio, na forma do artigo 74, “os atos de administração, endividamento, 

oneração ou alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, 

desde que realizados na forma desta Lei”. 

 

                                                 
940 “Ressalta-se, contudo, que não é qualquer ato constante dos incisos descritos no texto do art. 129 que a lei 
exclui da ineficácia, mas apenas aqueles que (a) tenham sido previstos no plano de recuperação judicial e 
que (b) tenham sido realizados na forma definida no plano. Logo, o ato não incluído no plano ou praticado 
de modo diverso da que nele fora previsto continuará alcançável pela declaração de ineficácia, ainda que 
ocorrido durante o regime de recuperação judicial da empresa” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 938). Campinho também aponta que os 
atos “previstos em plano de recuperação judicial, e executados em estrita observância do que foi aprovado e 
assembleia de credores e por decisão judicial chancelados, não perderão a eficácia, sendo a recuperação 
judicial convolada em falência” (CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 381). 
941 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência, p. 
940-941. Em sentido contrário, desde que o plano de recuperação extrajudicial tenha sido homologado: 
COELHO, Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas, p. 353; SANTOS, A ação 
revocatória na nova lei de recuperação de empresas e falência, p. 339. 
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 Trata-se de uma presunção apenas juris tantum de validade.942 A intenção do 

legislador, segundo pensamos, foi afastar eventuais alegações no sentido de que todos os 

atos praticados no curso da recuperação judicial seriam ineficazes (nulos/inválidos), o que 

acabaria por esvaziar o próprio instituto da recuperação judicial.943 Contudo, respeitadas as 

exceções do artigo 131 da LRE, todos os demais atos englobados pela regra do artigo 74 

poderão ser objeto de ineficácia objetiva e subjetiva, se presentes as condições previstas na 

lei.944 

 

 Além disso, a lei prevê algumas limitações na administração da empresa pelo falido, 

impondo à realização de certos atos necessidade de autorização judicial, ouvido ainda ao 

Comitê de Credores. É nesse sentido a disposição do artigo 66 da LRE, segundo o qual 

“após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou 

onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo 

juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano 

de recuperação judicial”. 

 

 A lei, no entanto, não prevê qual seria a sanção para o descumprimento dessa regra, 

diversamente do que o fazia o Decreto 7661/45 que, em disposição semelhante sobre as 

concordatas (artigo 149)945, dispunha que “os atos praticados pelo concordatário com 

violação deste artigo, são ineficazes relativamente à massa, no caso de rescisão da 

concordata”. 

 

                                                 
942 ABRÃO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 285; CAMPINHO, Falência e 
recuperação de empresa, p. 183; MILANI, Lei de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência 
comentada, p. 304-305. 
943 Nesse sentido Mandel: “A segurança jurídica relativa aos atos praticados licitamente durante o processo 
de recuperação judicial deve ser preservada de forma pétrea. Caso contrário ninguém se interessaria em 
conceder empréstimos ou fornecer bens ou serviços para empresas em recuperação, assim como qualquer 
venda de bem seria inviabilizada” (MANDEL, Nova lei de falências e recuperação de empresas anotada, p. 
147). 
944 “A validade, eficácia dos atos praticados durante o procedimento de recuperação judicial não goza de 
presunção absoluta, isto porque, apesar de serem prestigiados pelo legislador, tudo se coaduna com a 
aparente legalidade, a qual exige a comprovação idônea e segura, sob pena de declaração de eventual fraude 
ou inequívoco prejuízo aos credores” (ABRÃO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 
285-286). 
945 “Art. 149. Enquanto a concordata não for por sentença julga cumprida (art. 155), o devedor não pode, sem 
prévia autorização do juiz, ouvido o representante do Ministério Público, alienar ou onerar seus bens imóveis 
ou outros sujeitos a cláusulas da concordata; outrossim, sem o consentimento expresso de todos os credores 
admitidos e sujeitos aos efeitos da concordata, não lhe é permitido vender ou transferir o seu estabelecimento. 
Parágrafo único. Os atos praticados pelo concordatário com violação deste artigo, são ineficazes 
relativamente à massa, no caso de rescisão da concordata”. 
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 Em razão da omissão legislativa, parece-nos que a consequência do não atendimento 

dessa disposição – além da possibilidade de convolação da recuperação judicial em 

falência946 – será a nulidade das alienações de bens ou ativos de seu permanente, com 

fundamento no artigo 166, VII do Código Civil947, que reputa nulo o negócio jurídico 

quando a lei lhe proíbe a prática sem cominar sanção.948  

 

 Considerada a gravidade da situação e a expressa violação à lei perpetrada pelo falido 

e pelo terceiro que com ele contratou, dispensa-se o ajuizamento da ação revocatória ou de 

qualquer outra formalidade para a declaração da nulidade, podendo o magistrado 

reconhecê-la inclusive de ofício.  

 

 Conquanto se pudesse pensar em ineficácia do ato, já que a medida configura 

também fraude contra credores e violação ao princípio da par conditio creditorum, diante 

da omissão do legislador no tocante à sanção a ser aplicada, parece-nos realmente que a 

solução deverá ser aquela encontrada no direito civil, ainda que extremamente rigorosa. 

 

3.4.2 A exceção da securitização de créditos 

 

 A legislação falimentar vigente, além da exceção acima mencionada referente aos 

atos aprovados no plano de recuperação judicial, trouxe também inovação no que se refere 

à hipótese de securitização de créditos do devedor, determinando que “não será declarada a 

ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores 

mobiliários emitidos pelo securitizador” (artigo 136, §2º, LRE). 

 
                                                 
946 COELHO, Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresa, p. 179-180. Também essa linha 
precedente do TJSP, relatado por Pereira Calças (Apelação 0119543-22.2008.8.26.0000, j. 09.06.2009). 
947 “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: [...] VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe 
a prática, sem cominar sanção”. 
948 Nesse sentido Fonseca, após apontar que diversamente do artigo 149 do Decreto, “na nova lei de 
falências, essa hipótese não consta da enumeração do art. 129, que traz as hipóteses de ineficácia dos atos 
praticados antes da falência. Esse rol é taxativo, a fim de conferir segurança jurídica aos atos e negócios 
regidos pelo Direito brasileiro. A extensão da ineficácia a outros atos não especificamente descritos, ademais, 
reverteria em desfavor da recuperação do devedor, que enfrentaria dificuldades em suas operações, haja vista 
o legítimo receio decorrente da instabilidade dos negócios jurídicos que tomasse parte. A solução, portanto, é 
dada pelo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de junho de 2002, cujo art. 166, VII, reputa nula o negócio 
jurídico quando a lei lhe proíbe a prática sem cominar sanção. É o caso do art. 66” (FONSECA, Humberto 
Lucena Pereira da. Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas. In: CORRÊA-LIMA, 
Osmar Brina; CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão (Coord.). Comentários à nova lei de falência e recuperação 
de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 452). Já Fazzio Júnior entende que é a sancão será a ineficácia 
do ato, ainda que de boa-fé os adquirentes (FAZZIO JÚNIOR, Nova lei de falência e recuperação de 
empresas, p. 175).  
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 Cuida-se de dispositivo que visa compatibilizar a operação de securitização de 

créditos – aqui adotada de forma ampla949 – ao processo falimentar e de recuperação de 

empresas, protegendo os investidores e a própria atividade de securitização de créditos, 

cada vez mais difundida no Brasil, considerando-se seu importante papel na atividade 

empresarial e como ferramenta de recuperação das empresas em crise.950  

 

 A securitização de créditos consiste no “negócio jurídico coligado que viabiliza a 

antecipação do recebimento de créditos presentes e /ou futuros por quem necessite 

mediante a cessão destes a uma entidade adquirente, que emitirá, publica ou privadamente, 

títulos ou valores imobiliários, amortizando-os e/ou resgatando-os após o efetivo 

pagamento dos créditos que lhe foram cedidos”.951 

 

 Em outras palavras, por meio da securitização, os créditos (ativos) da empresa são 

cedidos à empresa especializada na criação de títulos ou valores mobiliários 

(securitizadora), mediante a antecipação da receita dos recebíveis, que são vendidos a ela. 

A operação é completada pela emissão dos títulos que serão comercializados no mercado 

de valores mobiliários.952 

                                                 
949 Ensina Negrão que, atualmente, no Brasil, as operações de securitização podem compreender: (i) os 
créditos de exportações (artigo 19 da Circular BACEN n. 3.027, de 2001); (ii) créditos imobiliários (Lei 
10.931/2004);  (iii) créditos empresariais, sem regulamentação legal; e (iv) ativos financeiros (Resolução do 
Conselho Monetário Nacional n. 2.686 de 2000) (NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 
501-502). Cahali aponta securitização de créditos decorrentes de operações imobiliárias, de acordo com 
sistema financeiro imobiliário instituído pela Lei 9.514/97 (CAHALI, Fraude contra credores, p. 605). 
Também Bezerra Filho aduz que o artigo refere-se mais especificamente às securitizações imobiliárias (Leis 
9514/97 e 10.931/04), porque veio como resposta ao caso “Encol”, mas se aplica também a securitização de 
créditos para recebimentos futuros (BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 297). 
Nessa linha também, pela amplitude da regra: MARTIN, Da ineficácia e da revogação de atos praticados 
antes da falência, p. 482. 
950 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 357; TOMAZETTE, 
Curso de direito empresarial, p. 485; CALÇAS, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da 
falência, p. 97. 
951 CHAVES, Natália Cristina. Direito empresarial: securitização de crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, 
p. 48. A expressão securitização é um “neologismo de vitoriosa difusão no mercado, que decorre da infeliz 
transplantação para o português do termo inglês securities, que significa valores imobiliários. Securitizar 
créditos (ou recebíveis, que na mesma linha é o aportuguesamento de receivables) significa convertê-los ‘em 
lastro para a emissão posterior de títulos ou valores imobiliários’ – ou seja, não são os créditos que se 
transmutam em títulos, eles apenas servem de suporte à emissão daqueles” (TEPEDINO, Comentários à lei 
de recuperação de empresas e falência, p. 484). Sobre o assunto, ver também: PENTEADO JÚNIOR, Cássio 
Martins. A securitização de recebíveis de créditos gerados em operações dos bancos – a Resolução n. 2.493 
em sua perspectiva jurídica. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 111, p. 
120-124, jul./set. 1998; RIOS JÚNIOR, Arthur. Securitização de créditos imobiliários. Disponível em: 
<http://www.magisteronline.com.br>. Acesso em: 28 dez. 2011; TOMAZETTE, Curso de direito 
empresarial, p. 484-485. 
952 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 
960. Também Martin ensina que “na operação de securitização o empresário transfere seus créditos para uma 
outra empresa, denominada securitizadora, e esta, com lastros nos créditos recebidos, emite títulos e valores 
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 De modo simplificado, existem três participantes na securitização de créditos: (i) a 

originadora dos créditos a serem securitizados (securitizada), que os cede a uma entidade 

de propósito específico; (ii) os investidores, que são os adquirentes dos títulos ou dos 

valores mobiliários emitidos pela entidade de propósito específico; e (iii) a entidade 

constituída com o propósito específico, com o objeto social exclusivo, consistente na 

aquisição de créditos da originadora, mediante a contraprestação em dinheiro, obtido com a 

emissão de títulos ou de valores mobiliários (securitizados).953 

 

 Da leitura da regra do artigo 136, poder-se-ia extrair, de sua redação um pouco 

ampla, que estaria excluída a ineficácia – objetiva e subjetiva – das operações que 

envolvem securitização de créditos do devedor indistintamente, as quais sempre estariam 

imunes ao reconhecimento da fraude.954 

 

 No entanto, concordamos com a crítica realizada por Tepedino no sentido de que a 

redação do dispositivo foi infeliz e, para que não se crie uma hipótese de fraude legalmente 

permitida, deverá ser interpretado da seguinte forma: “Se houve conluio fraudulento entre 

o falido e o securitizador, não se poderá retirar a eficácia da cessão dos créditos que 

lastrearem a emissão dos títulos, sem prejuízo de se exigir a reparação desse último. Se, no 

entanto, da fraude participaram também os investidores, a alienação dos créditos deverá 

cair sob o golpe da revocatória”.955 

                                                                                                                                                    
mobiliários que serão colocados, através de oferta pública, no mercado de capitais. Com os meios obtidos 
nessa securitização, a securitizadora paga ao empresário o valor dos créditos que por ele lhe foram 
transferidos” (MARTIN, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 482). 
953 CHAVES, Direito empresarial: securitização de crédito, p. 133-137. 
954 Bezerra Filho sustenta ser essa regra uma porta aberta para a fraude, “bastando ao devedor conluiar-se 
com o securitizador e celebrar com ele uma simulação de cessão, transferindo o crédito e nada recebendo, na 
realidade, para futuro acerto por fora. Mais fácil ainda seria tal fraude quando se sabe que as securitizadoras 
normalmente são próximas (ou mesmo dependentes) das construtoras” (BEZERRA FILHO, Lei de 
recuperação de empresas e falência, p. 296). Nessa linha também a posição de Rios sobre a possibilidade de 
fraude, fora da hipótese de falência: “Caso a cessão tenha sido promovida em fraude contra credores ou em 
fraude à execução, o negócio será, no primeiro caso, anulável e, no segundo, ineficaz perante o credor. A 
fraude contra credores ocorrerá nas cessões gratuitas, praticadas por devedor insolvente ou por ela reduzido à 
insolvência, assim como nas cessões onerosas, promovidas por devedor insolvente ou por ela reduzido à 
insolvência, quando esta for notória ou conhecida do outro contratante. Já a fraude à execução ocorrerá nas 
cessões promovidas quando pendente ação contra o cedente e que o tornem insolvente. Independentemente, 
da boa ou má-fé do cessionário. A ocorrência de qualquer das fraudes comentadas na cessão do crédito, 
objeto de securitização, muito provavelmente inviabilizaria o sucesso da operação. Logo, a idoneidade da 
cessão é de extrema relevância” (RIOS, Securitização de créditos imobiliários, p. 6). 
955 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 484-485. No mesmo sentido 
Theodoro Júnior e Faria: “Se, porém, a fraude cometida, através da securitização, além do securitizado e da 
securitizadora, contou, também, com o conluio do tomador de títulos emitidos, não há razão para se 
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 Com efeito, se a ratio da regra é a proteção do mercado de títulos mobiliários, 

impedindo-se a ineficácia da cessão dos créditos em prejuízo dos portadores de valores 

imobiliários emitidos pelo securitizador – em princípio alheios à fraude perpetrada entre 

falido e securitizadora –, não há nenhuma razão para que seja afastada a declaração de 

ineficácia dessa cessão se houve conluio por parte desses investidores com o falido 

(securitizado).956  

 

 E, dadas as circunstâncias envolvidas nessas hipóteses, será necessária a 

demonstração do conluio fraudulento entre o falido (securitizado), os investidores e a 

empresa securitizadora, na forma do artigo 130 da LRE, por meio da ação revocatória 

falimentar, excluindo-se a ineficácia objetiva. 

 

3.4.3 Atos praticados com base em prévia decisão judicial 

 

 Ampliando timidamente a previsão do artigo 58 do Decreto-Lei 7.661/45957, a atual 

legislação falimentar, no artigo 138, prevê a possibilidade de declaração de ineficácia 

objetiva ou subjetiva do ato “ainda que praticado com base em decisão judicial, observado 

o disposto no art. 131 desta Lei”. Em complemento, de acordo com o parágrafo único, 

                                                                                                                                                    
resguardar o direito de um credor, cujo crédito se apresenta como fruto da tramoia fraudulenta arquitetada 
para desviar bens em prejuízo da massa. Proteção ao mercado não é o mesmo que proteção às falcatruas do 
mercado. Se o investidor entrou no mercado de valores mobiliários apoiado na confiança de estar 
participando de uma operação regular, justa será sua imunidade frente à fraude antes praticada na cessão de 
créditos realizada entre a empresa securitizada e a companhia securitizadora [...]. Se, no entanto, foi o próprio 
investidor um dos atores da cena da fraude urdida contra os credores presentes na massa falida, sua torpeza o 
impede que recorrer ao expediente do referido parágrafo do art. 136” (THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da 
ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 960). Também nesse sentido: SHIMURA, 
A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 939; NEGRÃO, Manual de direito comercial e de 
empresa, p. 502. Martin não faz essa crítica, elogiando a disposição, que está de acordo com a Lei 11.101/05, 
cujo ponto forte é o incentivo à recuperação de empresas (MARTIN,  Da ineficácia e da revogação de atos 
praticados antes da falência, p. 482). Também não fazem nenhuma ressalva: CAHALI, Fraude contra 
credores, p. 605; TOMAZETTE, Curso de direito empresarial, p. 485; COELHO, Comentários à nova lei de 
falências e de recuperação de empresas, p. 357; CALÇAS, Da ineficácia e da revogação de atos praticados 
antes da falência, p. 97. 
956 NEGRÃO, Manual de direito comercial e de empresa, p. 502. 
957 “Art. 58. A revogação do ato pode ser decretada, embora para celebração dêle houvesse precedido 
sentença executória, ou fôsse conseqüência de transação ou de medida asseguratória para garantia da dívida 
ou seu pagamento. Revogado o ato, ficará rescindida a sentença que o motivou”. 
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“revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o 

motivou”.958 

 

 A ineficácia poderá incidir sobre atos praticados com base em decisão judicial 

(sentença ou decisão interlocutória), transitada em julgado ou não, proferida em qualquer 

natureza de processo – não apenas processo de execução. A única exceção imposta pela lei 

se refere aos atos praticados em cumprimento ao plano de recuperação judicial 

devidamente aprovado em assembleia, nos limites que acima expusemos (item 3.4.1).959  

 

 Conquanto essa disposição seja objeto de algumas críticas, em função de uma 

suposta violação à coisa julgada e à segurança jurídica960, acreditamos que ela tem 

importante papel na proteção dos interesses dos credores no processo falimentar, 

impedindo que o Poder Judiciário seja utilizado como instrumento para a perpetração de 

manobras fraudulentas entre devedor e terceiro.961 

 

 Na verdade, trata-se de mais uma hipótese em que o próprio legislador permite que 

sejam afastados os efeitos da coisa julgada (em relação à massa falida), em defesa de um 

interesse maior, assim como ocorre em outras situações expressamente previstas na 

legislação: (i) na ação rescisória (artigo 485, CPC); (ii) nos embargos do devedor na 
                                                 
958 No artigo 141 da Lei falimentar alemã há disposição nesse sentido, prevendo-se que não se exclui a 
revogação do ato se sua base era um título executivo ou se foi realizado em um procedimento executivo 
(GUGLIELMUCCI, La legge tedesca sull’insolvenza (Insolvenzordnung), p. 113-114). 
959 COELHO, Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, p. 357. 
960 Nesse sentido, comentando ainda o projeto da legislação falimentar, Restife: “Apresenta-se fora de 
contexto e enseja enorme insegurança jurídica o dispositivo da futura Lei de Recuperação de Empresas (art. 
138) que permite o reconhecimento da ineficácia ou a revogação de ato jurídico ainda que sob o império de 
decisão judicial, já que a coisa julgada acaba por ser mitigada e desrespeitada. Desse modo, o referido 
dispositivo em apreço, por ser flagrantemente inconstitucional, por violar o art. 5.º, XXXVI, da Constituição 
da República, deve ser vetado sustenta que o artigo 138” (RESTIFE, Paulo Sérgio. A ação revocatória na lei 
de recuperação de empresas. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br>. Acesso em: 08.12.11). Na 
mesma linha, Santos: “Sentença de mérito, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, tem 
eficácia de coisa julgada, o que torna imutável e indiscutível, salvo a possibilidade de sua cassação, rescisão 
ou modificação, se for o caso, na apreciação de ação rescisória, nos casos previstos na lei processual e 
proposta antes do decurso do prazo caducial de 2 (dois anos). Daí por que entendemos que o art. 138 somente 
deverá ser aplicado para rescindir atos diversos de sentença de mérito ou em que esta tiver caráter meramente 
homologatório” (SANTOS, A ação revocatória na nova lei de recuperação de empresas e falência, p. 
348).Também Mandel ressalva que “esse dispositivo deve ser aplicado com a mais extrema das cautelas, para 
que a própria Justiça e outros diplomas processuais não fiquem sem credibilidade. Tendo sido criado para 
casos, como por exemplo, de declaração de ineficácia do pagamento em juízo a credor que está promovendo 
ação de execução, por meio de bens que haviam sido penhorados às vésperas da quebra (pagamento de dívida 
vencida de outra forma que não a prevista no contrato), o art. 138 não pode ser aplicado fora de seu sentido 
exato” (MANDEL, Nova lei de falências e recuperação de empresas, p. 237).  
961 CAMPINHO, Falência e recuperação de empresa, p. 386. “No fundo, a lei quer impedir que a massa de 
credores sofra os efeitos da dilapidação do patrimônio, favorecendo determinado credor” (SHIMURA, A 
defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 949). 
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execução por título judicial contra a Fazenda Pública (artigo 741, CPC); (iii) na 

impugnação ao cumprimento da sentença (artigo 475-L, CPC); (iv) na revisão criminal 

(artigo 622, Código de Processo Penal); e (v) na coisa julgada segundo o resultado da lide 

(artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública e artigo 103 do Código de Defesa do 

Consumidor).962  

 

 Apesar de o parágrafo único do artigo 138 da LRE aludir à “rescisão” da sentença 

que motivou o ato, como bem alerta Pontes de Miranda, opera-se a ineficácia dessa decisão 

judicial em relação à massa falida: “A decisão que se profira na ação de ineficácia relativa, 

ou na ação revocatória falencial, depois de haver trânsito em julgado de sentença entre os 

figurantes (devedor e adquirente, ou devedor e sucessor do adquirente), de modo nenhum 

ofende coisa julgada material. O que a nova sentença faz é declarar a ineficácia relativa, 

isto é, a ineficácia em relação à massa, aos credores concursais, ou desconstituir a eficácia 

do ato jurídico revogando (não a eficácia da decisão entre o devedor e o terceiro 

adquirente, ou entre o devedor e os sucessores do adquirente, porque essa não ia até o autor 

ou autores da nova ação)”.963 

 

 Desse modo, “mesmo objeto de arrematação ou de autorização judicial, as 

transferências de bens podem ser fraudulentas, produto de créditos fabricados, como sói 

ocorrer, na prática, em feitos trabalhistas, por exemplo. Para essas hipóteses, o fato de ter 

sido o ato de transferência o resultado de uma decisão ou autorização judicial não elide o 

direito da massa de obter a declaração de sua ineficácia”.964 

 

 Poderá ser objeto de ineficácia, v.g., o praceamento de um imóvel hipotecado nas 

circunstâncias do inciso III do artigo 129 da LRE, uma transação homologada 

judicialmente em que a quitação do débito tenha sido realizada por meio de dação em 

                                                 
962 Nessa linha Shimura: “A lei pode afastar expressamente a imutabilidade dos efeitos da sentença, como, 
por exemplo, sucede na ação rescisória, na ação anulatória, nos embargos à execução e, como é o caso 
vertente, na ação revocatória. E para cada ação, existe um prazo específico para tal desconsideração ou 
desconstituição do ato fraudulento, ainda que, repita-se, tenha se de afastar os efeitos da sentença passada em 
julgado” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, p. 949). Para Requião, “no âmbito da 
revocatória, não fazem cousa julgada contra a massa falida, nas condições do texto legal invocado, as 
decisões judiciais” (REQUIÃO, Curso de direito falimentar, v. 1, p. 206).  
963 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. XXVIII, p. 425. No mesmo sentido: CAHALI, 
Fraude contra credores, p. 629; VALVERDE, Comentários à lei de falências, p. 404; NEGRÃO, Manual de 
direito comercial e de empresa, p. 510; ABRÃO, Da ação revocatória, p. 137. 
964 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 
962. 



 332

pagamento, dentro do termo legal de falência ou, ainda, uma sentença condenatória 

referente a uma dívida simulada pelo autor e réu (credor e falido).965  

 

 Também da jurisprudência se extraem exemplos de atos que poderão ser declarados 

ineficazes, não obstante praticados com base em decisão judicial, tais como: a 

homologação de acordo realizado em ação de arresto, de expressivo valor, dentro do termo 

legal966; a adjudicação pelo exequente do parque fabril da empresa, em ação de 

execução967; a alienação fiduciária levada a efeito pelo devedor no termo legal de falência, 

“ainda que, à época da quebra, a garantia já tivesse sido, em ação de busca e apreensão, 

executada pelo credor”.968 

 

 A declaração de ineficácia – subjetiva ou objetiva – será realizada pelo juízo 

falimentar (por meio da ação revocatória ou das demais vias processuais possíveis)969, com 

o efeito restitutório em benefício da massa falida, dispensando-se que a decisão judicial 

seja desconstituída pelo juízo que inicialmente a proferiu (até porque, repita-se, cuida-se de 

ineficácia em relação à massa falida, e não propriamente de rescisão da decisão).970 

                                                 
965 TEPEDINO, Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, p. 486. Na mesma linha o 
exemplo citado por Calças: “O devedor, antes da falência, mas no prazo depois fixado como termo legal, 
acionado judicialmente em razão de uma dívida, celebra transação com o credor, entregando-lhe um bem 
móvel ou imóvel para pagamento do débito. O acordo é homologado por sentença transitada em julgado, 
sendo, a seguir, o bem transferido ao credor. Posteriormente é decretada a falência do devedor. Ora trata-se 
de hipótese que se enquadra no artigo 129, II, isto é, pagamento de dívida vencida e exigível dentro do termo 
legal, por forma não prevista no contrato” (CALÇAS, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes 
da falência, p. 97). Na mesma linha: BEZERRA FILHO, Lei de recuperação de empresas e falência, p. 298. 
966 “Fato ocorrido dentro do termo legal da falência da agravada. Suspensão da expedição do alvará deferido 
por conta daquele ajuste. Ato revestido de inegável prudência e cautela. Ausência de ilegalidade. Agravo 
conhecido e desprovido. A Lei nº 11.101/05 expressamente dispõe quais os atos praticados pelo falido devem 
ser considerados ineficazes frente à massa, razão pela qual não se pode acoimar de equivocada a decisão que, 
após a decretação da quebra e fixado o termo falencial, por cautela, suspende o cumprimento de acordo 
judicial homologado em ação de arresto, realizado dentro daquele interregno, para levantamento de 
expressiva importância, minimizando ativos em detrimento dos demais credores sujeitos ao concurso 
universal. A sentença coberta pelo selo da coisa julgada não constitui óbice à ação revocatória ou à 
declaração de ineficácia. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o 
motivou” (TJSC, Agravo 2010.041014-7, Rel. Des. Subst. Jorge Luis Costa Beber, j. 12.07.2011). 
967 “Agravo. Falência. Arresto de bem pertencente aos sócios da sociedade falida que, em execução 
promovida contra estes foi adjudicado em prol do exequente. Imóvel consistente no parque fabril da 
sociedade falida, mas titularizado em nome dos sócios. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica 
da sociedade para atingir o patrimônio particular dos sócios, por confusão patrimonial. Alegação de que a 
adjudicação, como ato jurídico perfeito, não poderia ser desrespeitada pelo judiciário, repelida, haja vista a 
possibilidade da declaração de ineficácia do ato, mesmo praticado com base em decisão judicial. Inteligência 
do art. 138 da LRF. Arresto mantido” (TJSP, Agravo 0501816-14.2010.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, 
j. 29.03.2011). 
968 STJ, Resp 267684, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 04.10.2001. 
969 Ver, supra, item 3.2.7. 
970 THEODORO JÚNIOR; FARIA, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 
962; MARTIN, Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência, p. 483, MILANI, Lei de 
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recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência comentada, p. 524. Nessa linha: “Ação 
revocatória – Linhas telefônicas transferidas a credor trabalhista, durante a tramitação da concordata e às 
vésperas da decretação da quebra, com ofensa ao disposto no art 149 da Lei de Falências – Transferência 
operada em transação homologada perante a Justiça do Trabalho – Circunstância que não afasta a 
competência do Juízo Universal da falência para conhecer da ação revocatória do ato contaminado de 
ineficácia – Recurso impróvido” (TJSP, Apelação 9050945-09.1998.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 
01.07.1998). Nery Júnior e Nery acrescentam ainda a possibilidade de, “se o juiz durante o processo em que 
se discute questão que antecede a realização do ato que pode se enquadrar naqueles descritos na LF 129 e 
130, deverá se servir do CPC 129 e fazer abortar eventual pretensão ilícita das partes” (NERY JÚNIOR; 
NERY Leis civis comentadas, p. 479). Dispõe o artigo 129 do CPC: “Convencendo-se, pelas circunstâncias 
da causa, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim proibido por 
lei, o juiz proferirá sentença que obste aos objetivos das partes”. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE COMPARATIVA DA INEFICÁCIA 

SUBJETIVA E DA INEFICÁCIA OBJETIVA 

 

4.1 ANÁLISE DAS PRINCIPAIS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS 

 

4.1.1 Aspectos de aproximação entre a ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva 

(semelhanças)  

 

 No tratamento da ineficácia dos atos realizados pelo falido no período que antecede a 

quebra, a Lei 11.101/05 manteve a dicotomia, adotada pelas legislações anteriores971, entre 

os atos previamente determinados, para os quais existe uma presunção do conluio 

fraudulento e do dano causado aos credores (artigo 129) e os demais negócios realizados 

antes da falência – dentro ou não do termo legal da falência – que dependem da prova do 

conluio fraudulento e do prejuízo da massa falida, a serem demonstrados por meio de ação 

revocatória falimentar (artigo 130).  

 

 As duas situações, a despeito das diferenças, estão diretamente ligadas e, 

conjuntamente, formam o sistema de ineficácia falimentar, oferecendo à massa falida 

ferramentas contra a fraude perpetrada pelo devedor no delicado período que antecede a 

decretação da falência, visando à recomposição do patrimônio do falido em benefício da 

coletividade de credores. 

 

 De uma primeira leitura da legislação, a ideia que se extrai é a de que se cuidam de 

duas hipóteses completamente distintas: (i) um sistema de ineficácia em relação à massa 

falida, com procedimento simplificado, cuja ineficácia pode ser conhecida inclusive de 

ofício e independentemente da intenção de fraudar credores e do conhecimento do 

contratante sobre o estado de insolvência do devedor (artigo 129, LRE); (ii) outro sistema 

mais complexo, de revogação dos atos com ampla prova do conluio fraudulento e do 

prejuízo dos credores, aproximando-se do sistema de anulabilidade, mediante a 

“revogação” do ato impugnado e retorno do bem à massa falida. 

                                                 
971 Ver, supra, item 3.1.2. 
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 No entanto, no presente trabalho, adotamos a classificação dessas duas hipóteses 

como ineficácia objetiva (artigo 129, LRE) e ineficácia subjetiva (artigo 130, LRE), 

partindo-se da premissa de que em ambas as situações se está diante de decisão judicial 

(sentença ou decisão interlocutória) de natureza declaratória, cuja consequência é a 

ineficácia relativa do ato (inoponibilidade) em face da massa falida.972 

    

 Sob o aspecto pragmático, nas duas situações o que se obtém é a decisão, de natureza 

declaratória, de ineficácia do ato em relação à massa falida, para que o bem, ainda que, 

teoricamente, mantido no patrimônio de terceiro, possa integrar o acervo de bens do falido 

para fins de realização do ativo, em benefício da massa de credores.  

 

 Em ambas as hipóteses, somadas à declaração de ineficácia, constata-se o caráter 

restitutório da ineficácia falimentar. Isso significa que, tanto na ineficácia objetiva como na 

ineficácia subjetiva, à declaração de ineficácia segue-se a restituição do bem para que 

retorne à massa falida, restaurando-se a garantia patrimonial dos credores. 

 

 O artigo 135 da LRE, conquanto fale apenas “na sentença que julgar procedente a 

ação revocatória”, goza de plena aplicabilidade também para as hipóteses de ineficácia 

objetiva, em qualquer dos meios processuais em que essa decisão venha a ser proferida 

(em ação própria ou incidentalmente), respeitadas as peculiaridades de cada uma delas. O 

bem, objeto da ineficácia, retorna “à massa falida em espécie, com todos os acessórios, ou 

o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos”, inclusive mediante a utilização de atos 

de execução, por meio de “cumprimento de sentença” (artigo 475-I e seguintes, CPC), 

sobretudo nos casos de declaração de ineficácia de pagamento. 

 

 Também como decorrência do caráter restitutório das ineficácias objetiva e subjetiva, 

atribui-se ao terceiro a possibilidade de restituir a coisa ou pagar indenização 

correspondente ao valor de mercado, oferecendo à massa falida o montante atual do bem 

atingido pela ineficácia. O artigo 135 da LRE, ao mencionar a restituição do bem em 

espécie “ou o valor de mercado”, acolheu expressamente essa possibilidade.  

 

                                                 
972 Ver, supra, itens 3.2.1, 3.3.2 e 3.3.3.  
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 Assim, as consequências da declaração judicial são as mesmas (declaração de 

ineficácia somada à restituição à massa falida), pois se está no campo da ineficácia dos 

negócios jurídicos; o que difere uma situação da outra são os requisitos necessários para o 

reconhecimento da ineficácia (especialmente o elemento subjetivo) e os meios para que 

seja declarada a ineficácia (o aspecto processual do artigo 129 é simplificado).  

 

 Isso porque não se prescinde, na ineficácia objetiva, do “elemento da fraude”. O que 

ocorre é a dispensa da prova da fraude em seus aspectos objetivo e subjetivo, em virtude da 

presunção juris et de jure da má-fé dos envolvidos (conluio fraudulento) e da presunção 

juris tantum do dano causado à massa falida decorrente da declaração da falência do 

devedor (insolvência).973 

 

 Nesse contexto, no que concerne ao elemento objetivo, conforme concluímos no 

presente trabalho, a despeito de o artigo 129 silenciar sobre a demonstração do dano aos 

credores, ao passo que o artigo 130 prevê expressamente a necessidade de “efetivo prejuízo 

sofrido pela massa falida”, nas duas situações existe presunção relativa do dano aos 

credores. 

 

  A decretação da falência implica uma presunção de insolvência do devedor, pela 

manifesta ausência de condições de realizar o pagamento de todos os seus credores. E essa 

insolvência, ainda que presumida pela legislação falimentar, é suficiente para a 

caracterização do prejuízo aos credores, justificando-se a declaração de ineficácia dos atos 

praticados pelo falido no período anterior à quebra. 

 

 Somada à insolvência do devedor, caracterizadora do prejuízo da massa falida, deve 

ser avaliada ainda a violação da par conditio creditorum. Mesmo que determinado ato não 

tenha causado um prejuízo evidente à massa falida objetiva, se houve violação ao princípio 

da igualdade dos credores, por meio do favorecimento ilegal de determinado credor, 

presente estará o prejuízo à coletividade de credores. 

 

 É esse o marco que separa a fraude contra credores no direito civil e no direito 

falimentar. A partir da decretação da falência não há mais individualidade e caráter 

                                                 
973 Ver, supra, itens 3.2.3 e 3.3.5. 
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privado; não se está mais diante de um ou dois credores prejudicados pelos atos 

fraudulentos do devedor: existe agora um grupo de credores lesado pela conduta praticada 

pelo devedor, que deverá ter seus direitos tutelados de forma coletiva, por meio das 

medidas oferecidas pela legislação falimentar. 

 

 No entanto, tal presunção de prejuízo não é absoluta e sim relativa (juris tantum), e 

poderá ser afastada pelo terceiro tanto na ineficácia objetiva como na ineficácia subjetiva. 

Os requisitos estabelecidos para que se afaste a presunção de prejuízo à massa falida são: 

(i) o ato não poderá ter causado absolutamente nenhum prejuízo e/ou alteração negativa no 

pagamento aos demais credores (redução dos dividendos dos credores); (ii) essa ausência 

de alteração deve ser clara e dispensar ampla produção probatória e que se aguarde a 

realização do ativo; e (iii) não se configurar, sob nenhum aspecto, violação ao princípio da 

par conditio creditorum.  

 

 Desse modo, o que diferencia as duas hipóteses no tocante ao elemento objetivo 

(eventus damni) é que: (i) na ineficácia subjetiva, ao autor caberá incluir o “prejuízo da 

massa falida” como parte de seus argumentos da petição inicial, podendo justificá-lo na 

própria insolvência do falido, e, ao terceiro, que compõe o litisconsórcio passivo 

necessário da demanda, é possível afastar a presunção em contestação e durante a instrução 

probatória; e (ii) na ineficácia objetiva, dispensa-se aos legitimados qualquer menção ao 

prejuízo dos credores, e o terceiro igualmente poderá afastar a presunção do dano, a 

depender do instrumento utilizado para a declaração de ineficácia (por meio de embargos 

de terceiro, de agravo ou mesmo contestação, se proposta ação revocatória).974 

  

 Vê-se, assim, que a questão da ineficácia/revogação não constitui a diferença 

marcante entre as duas hipóteses de ineficácia previstas na legislação falimentar, e 

tampouco o elemento objetivo (eventus damni) é determinante na diferenciação entre elas, 

dado que presumido relativamente nas duas situações. 

 

4.1.2 Aspectos de distanciamento entre a ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva 

(diferenças) 

 

                                                 
974 Ver, supra, item 3.2.7 e subitens, sobre as vias processuais para a declaração de ineficácia objetiva. 
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 As características que distinguem as ineficácias objetiva e subjetiva e representam 

maior relevância sob a perspectiva teórica e pragmática são outras, que serão a seguir 

analisadas separadamente, seguindo-se a divisão didática de estudo adotada no presente 

trabalho. 

 

 1) O primeiro aspecto que pode ser mencionado diz respeito ao objeto da ineficácia 

falimentar. Os negócios jurídicos elencados no artigo 129 da LRE, praticados dentro dos 

períodos ali determinados, foram escolhidos justamente porque são atos de notória fraude, 

com significativo potencial para causar prejuízo à massa falida. Atos gratuitos, pagamento 

de dívidas antes do vencimento, trespasse de estabelecimento comercial e constituição de 

direito real de garantia são condutas que denotam, quando menos, intenção de 

favorecimento de credores, especialmente quando praticados no período anterior à quebra.  

 

 São essas características e a potencialidade de dano aos credores que justificam o 

rigor imposto pela legislação em relação a esses atos, e, justamente por isso, são 

restritamente apontados pelo legislador no artigo 129 da LRE, com exceção apenas à 

ineficácia do reembolso do acionista prevista na Lei das S.A., porque ali também o próprio 

legislador foi muito claro ao estabelecer os requisitos objetivos para a declaração de 

ineficácia do reembolso. 

 

 Para a ineficácia subjetiva com fundamento no artigo 130 da LRE, diversamente, não 

há nenhuma limitação aos atos que poderão ser objeto de ineficácia. Qualquer natureza de 

negócio jurídico, desde complexas operações societárias realizadas com o fim de esvaziar 

o patrimônio da sociedade empresária até simples doações realizadas pelo empresário 

individual ao seu cônjuge, poderá ser impugnada por meio da revocatória falimentar, desde 

que presente o conluio fraudulento e não afastada a presunção relativa do dano aos 

credores. 

 

 2) O segundo aspecto diferenciador diz respeito ao momento em que o ato foi 

praticado. Na declaração objetiva de ineficácia dos atos, com exceção do inciso VI, que 

trata do trespasse de estabelecimento comercial em que inexiste limitação (nem mesmo ao 

termo legal de falência), há menção expressa do momento em que realizado o ato: (i) 

dentro do termo legal, para as hipóteses de pagamento de dívidas não vencidas, pagamento 

de dívidas exigíveis de forma diversa do contrato e constituição de direito real de garantia; 
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(ii) desde dois anos antes de decretação da falência, para os atos praticados a título 

gratuito; (iii) até dois anos antes da decretação da falência, para renúncia à herança ou 

legado; e (iv) após a decretação da falência, para os registros de direitos reais e 

transferência de propriedade, por título oneroso ou gratuito.975 

 

 Na revocatória falimentar, por sua vez, houve omissão da legislação quanto à época 

da prática dos atos sujeitos à revogação, desde que presentes as demais condições 

estabelecidas no artigo 130. O silêncio do legislador deve ser interpretado de forma a 

permitir que possa ser avaliado, em cada caso concreto, se estão presentes os elementos 

para a configuração da fraude. 

 

 O fato de o negócio jurídico ter sido praticado dentro ou fora do termo legal, para o 

fim de declaração da ineficácia subjetiva, será irrelevante, pois: (i) a prática do ato dentro 

do termo legal não implica a ocorrência da fraude, podendo funcionar apenas como um 

indício dela; e (ii) mesmo praticado fora do termo legal, será perfeitamente possível a 

declaração da ineficácia com fundamento no artigo 130 da LRE, por meio da ação 

revocatória, se demonstrado o consilium fraudis. 

  

 3) O terceiro ponto a ser analisado refere-se ao prazo para declaração de 

ineficácia. Na ineficácia subjetiva deve-se atender ao prazo decadencial de três anos 

previsto no artigo 132 da LRE, devendo ser proposta a ação enquanto pendente o processo 

falimentar e sem interferência do prazo decadencial da ação pauliana civil. Se encerrada a 

falência, por qualquer motivo, não há mais interesse processual no ajuizamento da ação 

(carência de ação). Eventuais atos fraudulentos poderão ser impugnados por meio da ação 

pauliana ou fraude à execução, se cumpridos os respectivos pressupostos. 

 

 Todavia, se o encerramento do processo falimentar é posterior ao ajuizamento da 

ação, remanesce o interesse processual desde que não tenha ocorrido o pagamento integral 

dos credores. Incompleto o pagamento aos credores, o mais sensato é a suspensão do 

processo falimentar até a decisão da ação revocatória, já que seu resultado interferirá 

diretamente no ativo a ser distribuído aos credores.976 

  

                                                 
975 Ver, supra, item 3.3.6. 
976 Ver, supra, item 3.3.9. 
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 Na declaração de ineficácia objetiva, diversamente, afasta-se a aplicação do artigo 

132 da LRE, de modo que o termo inicial da declaração – por meio de todas as vias 

processuais do parágrafo único do artigo 129, inclusive da ação revocatória – será a 

decretação da falência e o termo final será a extinção das obrigações do falido, 

oportunidade em que se encerra o interesse processual na medida.977 

 

 4) As exceções feitas pela legislação no que se refere aos atos praticados com base 

em plano de recuperação judicial e securitização de créditos – aqui estudadas como 

disposições comuns à ineficácia objetiva e subjetiva – operam-se de forma diversa em cada 

uma delas. 

 

 No que se refere aos atos praticados na forma do plano de recuperação judicial 

aprovado em assembleia de credores, embora o artigo 131 da LRE aluda à ineficácia e à 

revogação (portanto aos artigos 129 e 130 da LRE), não se pode impedir a declaração 

ineficácia subjetiva, por meio de ação revocatória, daqueles atos praticados com respaldo 

em plano de recuperação, ainda que coincidam com as modalidades previstas nos incisos I 

a III e VI do artigo 129. 

 

 O que se impede com por meio da regra do artigo 131 é a declaração de ineficácia 

objetiva daqueles negócios jurídicos. Contudo, tendo ocorrido conluio fraudulento, ainda 

que se cuide dessas situações e mesmo que constem expressamente no plano de 

recuperação judicial, poderão esses atos ser objeto de ação revocatória com fundamento no 

artigo 130, mediante a comprovação da fraude do devedor e o do terceiro beneficiado.978 

 

 Também no que toca à securitização de créditos do devedor, conquanto previsto no 

§2º do artigo 136 da LRE que “não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão 

em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo 

securitizador”, deve-se atribuir interpretação menos restritiva a essa regra. 

 

 Assim, a correta interpretação dessa disposição é no sentido de que se houver conluio 

fraudulento entre o falido e o securitizador, não se poderá retirar a eficácia da cessão dos 

                                                 
977 Ver, supra, item 3.2.8. 
978 Ver, supra, item 3.4.1. 
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créditos que lastrearem a emissão dos títulos, mas se da fraude participaram também os 

investidores, a alienação dos créditos estará sujeita à ineficácia falimentar. 

 

 E, dadas as circunstâncias envolvidas nessas hipóteses, exige-se a demonstração do 

conluio fraudulento entre o falido (securitizado), os investidores e a empresa 

securitizadora, na forma do artigo 130 da LRE, por meio da ação revocatória falimentar, 

afastada aqui a ineficácia objetiva.979 

 

5) Diferencial marcante na dicotomia ineficácia objetiva e ineficácia subjetiva, 

especialmente a partir do advento da Lei 11.101/05, diz respeito às vias processuais para 

a declaração de ineficácia.980 

 

 Rompendo com a sistemática do Decreto 7.661/45 – em cuja vigência prevaleceu o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, de 

indispensabilidade da propositura da ação revocatória também para a declaração da 

ineficácia objetiva – o parágrafo único do artigo 129 da vigente legislação falimentar 

dispõe expressamente que “a ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada 

em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo”.  

 

 A partir da entrada em vigor da Lei 11.101/05, pois, a declaração de ineficácia 

objetiva poderá ser obtida por meio: (i) de declaração judicial, provocada pela parte ou de 

ofício, em decisão interlocutória nos autos do processo de falência; (ii) ação declaratória 

incidental; (iii) reconvenção em eventual ação que a massa falida seja demandada; (iv) 

arguição como matéria de defesa; e (v) ação revocatória (artigos 131 e seguintes, LRE). 

 

  A “ação própria” prevista no artigo 129 é a própria ação revocatória falimentar, 

considerando-se que se cuida de remédio judicial visando à declaração de ineficácia 

relativa do ato, para que seja inoponível em relação à massa falida, determinando-se a 

restituição do bem ao acervo da massa, ou indenização correspondente, caso não seja 

possível a restituição do bem (não há tipicidade).981 Aplicam-se os demais dispositivos que 

                                                 
979 Ver, supra, item 3.4.2. 
980 Ver, supra, itens 3.2.7 e subitens. 
981 Ver, supra, item 3.3.1. 
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disciplinam a ação revocatória falimentar com fundamento na ineficácia subjetiva à ação 

revocatória com fundamento na ineficácia objetiva, com adaptações, quando necessário. 

 

 A diferença principal entre elas residirá no diferente fundamento legal da ineficácia e 

na cognição judicial: em se tratando do artigo 129 da LRE, dispensa-se a cognição judicial 

sobre o elemento objetivo e subjetivo da fraude, cabendo ao magistrado apenas a avaliação 

da adequação do fato à regra prevista no mencionado dispositivo legal indicado. 

 

  Outra relevante adaptação se refere à legitimidade passiva, que poderá seguir a regra 

do artigo 133 da LRE, devendo ser promovida a demanda contra aqueles que figuraram no 

ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados, contra os terceiros 

adquirentes e contra os herdeiros ou legatários dessas pessoas em litisconsórcio passivo 

necessário. Contudo, em relação ao terceiro adquirente, diversamente da ineficácia 

subjetiva, ele poderá ser atingido pela declaração de ineficácia objetiva e deverá compor o 

polo passivo da demanda, independentemente da sua má-fé.  

 

  Esse concurso de vias processuais, especialmente a possibilidade da declaração da 

ineficácia objetiva de ofício incidentalmente no processo falimentar, é apontado como a 

principal alteração promovida pela atual legislação falimentar no tocante à ineficácia dos 

atos praticados pelo falido antes de decretação da quebra, embora seja alvo de críticas em 

razão da violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla 

defesa, constitucionalmente garantidos (artigo 5º, incisos LIV e LV da CF/80). 

 

 Com efeito, se de um lado essa ampliação é positiva e tem como objetivo a 

facilitação da declaração de ineficácia nas hipóteses mais graves previsas pelo artigo 129 

da lei, de outro lado há inconvenientes e consequências processuais, especialmente no que 

se refere à situação do terceiro envolvido no negócio declarado ineficaz. 

 

 Para além da violação ao princípio constitucional do devido processo legal, em 

termos pragmáticos, essa “facilitação” pode ser complicada, pois nem sempre a 

identificação do processo de subsunção às hipóteses de ineficácia objetiva será simples, 

diante da complexidade das relações negociais empresariais. O exame detido das hipóteses 

legais dos incisos do artigo 129 da LRE, realizada no presente trabalho, demonstrou que a 
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identificação das situações ali previstas pode ser complexa e que há variantes a serem 

consideradas.982 

 

  Há, ainda, a problemática situação dos terceiros que – conquanto não citados ou 

intimados e não atingidos pelos limites subjetivos da coisa julgada –, sofrerão os efeitos da 

declaração de ineficácia do negócio jurídico do qual participaram e poderão se valer de 

diversos remédios judicias a fim de afastar a declaração de ineficácia, tais como recurso de 

agravo de instrumento, embargos de terceiro, mandado de segurança e ação rescisória.983 

 

  Como se não bastasse, a efetividade da declaração incidente nos próprios autos do 

processo falimentar poderá ficar prejudicada a depender da natureza jurídica do negócio 

impugnado. Considerado o caráter restitutório da ineficácia objetiva, pode suceder de a 

simples declaração de ineficácia não ser suficiente para restituição do bem em favor da 

massa falida, sendo necessária uma execução (“cumprimento de sentença”) a fim de tornar 

efetiva a decisão. 

 

 É inviável estabelecer-se esse “cumprimento da decisão” (475-I e seguintes do CPC), 

nos próprios autos do processo de falência; seria necessário, ao menos, que houvesse um 

incidente autuado em apartado, possibilitando ao terceiro eventual apresentação de 

“impugnação”, para além da flagrante violação do devido processo legal. Nestes casos, o 

caminho processual mais adequado será o ajuizamento da “ação própria” reservada para a 

ineficácia objetiva. 

 

  Portanto, de modo conclusivo, não se pode negar que a inovação trazida pela Lei 

11.101/05, que alargou os meios processuais para a declaração de ineficácia objetiva, é 

importante e representa significativa distinção no que se refere à ineficácia subjetiva, a 

qual, necessariamente, deverá ser declarada por meio da ação revocatória (artigo 130, 

LRE). 

 

 Por outro lado, parece-nos equivocado atribuir a essa diferença uma dimensão que, 

quando transportada para a esfera prática, é substancialmente abreviada. A dificuldade no 

processo subsuntivo das hipóteses previstas nos incisos do artigo 129 da LRE – que pode 

                                                 
982 Ver, supra, itens 3.2.5 e subitens. 
983 Ver, supra, item 3.2.7.1.1. 
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exigir a produção de provas a fim de se demonstrar a exata natureza do negócio jurídico 

impugnado – e os diversos meios oferecidos, legitimamente, ao terceiro atingido pela 

ineficácia objetiva podem retirar a efetividade da decisão. Muitas vezes será mais 

vantajoso à massa falida à propositura da medida própria (ação revocatória), ainda que se 

trate de ineficácia objetiva.  

 

 6) O principal fator de diferenciação, determinante na distinção entre a ineficácia 

objetiva e a ineficácia subjetiva, é o elemento subjetivo (consilium fraudis).984  

  

O legislador falimentar foi muito claro ao distingui-las sob essa dimensão: 

enquanto no artigo 129, caput, extrai-se que “são ineficazes em relação à massa falida, 

tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do 

devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores”, o artigo 130 prescreve serem 

“revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o 

conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo 

sofrido pela massa falida”.985 

 

Na ineficácia objetiva, a presunção do elemento subjetivo é absoluta, juris et de 

jure. A presunção da má-fé dos envolvidos não comporta prova em contrário: ainda que o 

contratante (aquele que negociou com o falido ou eventual terceiro subadquirente) 

estivesse de boa-fé, esse fato será irrelevante e não afastará a presunção legal de fraude. 

 

 Ao terceiro que tenha sido atingido pelos efeitos da declaração de ineficácia objetiva 

– de boa-fé ou de má-fé – restará apenas procurar demonstrar que não há subsunção do 

negócio jurídico à espécie prevista no artigo 129 da LRE ou ainda afastar a presunção 

relativa de prejuízo, na forma e dentro dos limites já expostos no presente trabalho. Ou, 

ainda, conformando-se com a decisão, realizar pedido de restituição ou habilitação de 

crédito, a depender das características do caso concreto. 

 

No artigo 130 da LRE, diversamente, o legislador foi muito claro ao estatuir como 

condição da declaração da ineficácia subjetiva a “intenção de prejudicar credores”, 

                                                 
984 Tanto assim que no presente trabalho adotamos a classificação das duas situações justamente em razão da 
diferenciação pelo elemento subjetivo. 
985 Ver, supra, itens 3.2.3 e 3.3.4. 
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“provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar”, ou 

seja, o consilium fraudis, elemento caracterizador da fraude contra credores.  

 

Na ação revocatória falimentar somente o terceiro de má-fé será atingido pela 

ineficácia subjetiva. São alcançados pela uniformidade da decisão as partes expressamente 

determinadas no artigo 133, no caso do inciso II, os “terceiros adquirentes, se tiveram 

conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores”. 

Aqueles que não se enquadrarem nessa descrição, isto é, os terceiros de boa-fé, não serão 

atingidos pela sentença, seja pela exclusão por ilegitimidade passiva, in statu assertiones, 

seja pela improcedência dos pedidos em relação a eles. 

  

 A caracterização do conluio fraudulento na ineficácia subjetiva se dá: (i) pela 

presença da ciência por parte do devedor de que aquele negócio jurídico poderia prejudicar 

os demais credores; e (ii) pelo conhecimento do terceiro da insolvência notória do devedor 

ou da insolvência que teria motivos para conhecer. Provados esses dois aspectos, estará 

presente a má-fé necessária à declaração de ineficácia subjetiva, dispensando-se o 

propósito deliberado de prejudicar os credores (animus nocendi). 

  

 A diferenciação da ineficácia objetiva e subjetiva pelo consilium fraudis assume 

importante relevo não apenas por se referir a característica determinante da fraude contra 

credores, mas também porque é marcada pela manifesta dificuldade da prova da má-fé do 

falido e daquele que com ele contratar.  

 

 Em outras palavras, o fato de se exigir a demonstração do consilium fraudis na 

ineficácia subjetiva, ao passo que esse elemento é dispensado na objetiva, implica 

relevantes consequências sob o aspecto pragmático, limitando significativamente o âmbito 

de abrangência da ineficácia subjetiva, sobretudo em razão da tormentosa questão da prova 

da má-fé dos envolvidos. 

 

 Por isso é que se aceita a ideia de flexibilização da distribuição do ônus probatório, 

para que se espere também do terceiro que apresente elementos demonstrativos da sua boa-

fé, isto é, de que tomou as cautelas esperadas do homem médio (tais como a comprovação 

da prévia obtenção das certidões pertinentes), sem prejuízo da produção probatória por 
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meios indiretos, mediante o uso de provas circunstanciais ou indiciárias, dada a 

impossibilidade de investigação e conhecimento do íntimo do psiquismo da pessoa. 986 

 

 7) Por fim, há ainda relevante distinção entre a ineficácia objetiva e a ineficácia 

subjetiva no que tange os efeitos da decisão em relação à massa falida, ao falido e aos 

terceiros de boa-fé e de má-fé. 

 

  Essa dessemelhança, na verdade, é uma decorrência do elemento subjetivo acima 

mencionado: o tratamento conferido aos terceiros (mediatos ou imediatos) e a maneira 

como eles sofrem os efeitos da decisão declaratória de ineficácia estão diretamente ligados 

ao elemento subjetivo, ou seja, à presença, ou não, do conluio fraudulento. 

 

 Em relação à massa falida os efeitos da declaração de ineficácia objetiva e subjetiva 

são muito parecidos. A partir do momento em que a sentença passar a produzir seus 

efeitos, o ato objeto da declaração não terá eficácia em relação à massa falida, operando-se 

como se nunca tivesse sido praticado pelo falido e contratante, podendo o administrador 

judicial tomar todas as medidas visando à arrecadação e à posterior alienação do bem. 

 

  Em razão da natureza coletiva da medida, na massa falida subjetiva, a ser favorecida 

pelo retorno do bem, incluem-se todos os credores do falido, sem limitação àqueles 

existentes à época do ato incriminado, pouco importando de qual modalidade de ineficácia 

se cuida (objetiva ou subjetiva).  

 

 Distinguem-se a ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva, no entanto, no que se 

refere à possibilidade do pedido de restituição a ser realizado pelo contratante de boa-fé, 

com fundamento no artigo 136, caput, da LRE. 

 

 Uma vez declarada a ineficácia objetiva, o contratante, desde que demonstrada a sua 

boa-fé, terá o direito de proceder à restituição em dinheiro frente à massa falida, com 

fundamento nos artigos 86 e seguintes da legislação falimentar. Há, portanto, o risco de 

que esse pedido de restituição de dinheiro possa prejudicar a massa falida, sobrepondo-se 

ao benefício obtido pela declaração de ineficácia.987 

                                                 
986 Ver, supra, item 3.3.4.1. 
987 Ver, supra, item 3.2.9.1. 
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 Na ineficácia subjetiva, diversamente, não se cogita eventual pedido de restituição, 

considerando-se que a má-fé é pressuposto indispensável para seu reconhecimento. No 

caso de procedência dos pedidos na ação revocatória falimentar, nunca se estará diante do 

“contratante de boa-fé” mencionado no caput do artigo 136 da LRE, a quem é facultada a 

utilização do pedido de restituição em dinheiro; existirão apenas “contratantes de má-fé”, 

mediatos ou imediatos, que podem apenas proceder à habilitação de crédito na classe 

própria.988 

 

 No que se refere ao falido, tanto na ineficácia objetiva como na subjetiva, o negócio 

jurídico, apesar de ineficaz frente à massa falida, continuará válido e eficaz em relação ao 

falido e àquele que com ele contratou, de modo que ele permanece responsável pelas 

obrigações que assumiu, podendo o terceiro de boa-fé buscar que responda pelas perdas e 

danos sofridas em decorrência da declaração de ineficácia.  

  

 Na ineficácia objetiva, no entanto, tendo em vista que exista a figura do terceiro de 

boa-fé, haverá responsabilidade do falido ou de seus garantes pelas perdas e danos sofridos 

por esse terceiro, na forma do §2º do artigo 136 da LRE. 

 

 Esses terceiros de boa-fé (mediatos ou imediatos) podem ajuizar medidas judiciais 

visando ao ressarcimento das perdas e danos (fora da hipótese de restituição do artigo 136, 

caput, LRE). Se ainda não extinta a personalidade jurídica do falido, depois de transitada 

em julgado a decisão que declarar a ineficácia, será possível o ajuizamento de medida em 

face do falido e, reconhecido um crédito em favor do terceiro, deverá ser procedida a 

habilitação desse crédito frente à massa falida (artigos 7º e seguintes, LRE). 

 

 No entanto, caso já tenha sido extinta a personalidade jurídica do falido quando da 

propositura de medida para esse fim, restará aos terceiros de boa-fé voltarem-se contra os 

sócios da extinta sociedade falida, especialmente, mas não apenas, se a falência tiver sido 

superavitária – com fundamento na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, na 

responsabilidade civil e consideradas as particularidades de cada caso concreto.989 

 

                                                 
988 Ver, supra, item 3.2.11.1. 
989 Ver, supra, item 3.2.9.2. 
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 Diversamente, a sentença que declara a ineficácia subjetiva necessariamente envolve 

o reconhecimento da má-fé (conluio fraudulento) de todos os envolvidos no negócio objeto 

de impugnação (terceiros mediatos e imediatos), o que se extrai de uma simples leitura 

conjunta dos artigos 130 e 133 da LRE.990 Como consequência, não será gerado nenhum 

direito desses contratantes frente ao falido, ao menos de acordo com legislação 

falimentar.991 

 

 No que toca aos terceiros de boa-fé, há significativa distinção entre os atingidos 

pela ineficácia objetiva e pela ineficácia subjetiva. 

 

 O artigo 136 da LRE é muito claro ao atribuir apenas ao contratante e terceiro de 

boa-fé o direito ao pedido de restituição (caput) e às perdas e danos frente ao falido (§2º). 

Portanto, apesar de o dispositivo mencionar também a “ação revocatória”, ele se aplica 

apenas à ineficácia objetiva (artigo 129, LRE), porquanto na subjetiva (artigo 130, LRE) é 

requisito indispensável a prova da fraude (consilium fraudis), de modo que nunca haverá 

contratante ou terceiro de boa-fé atingido pela sentença de procedência dos pedidos na 

ação revocatória falimentar.  

   

 E, na ineficácia objetiva, há diferenciação entre as situações descritas no caput do 

artigo 136 (contratante de boa-fé) e no §2º do mesmo dispositivo legal (terceiro de boa-

fé).992 

 

 Em suma, de acordo com o quanto estudado no presente trabalho, a regra prevista no 

caput do artigo 136 deve ser interpretada da seguinte forma: (i) seus destinatários são os 

contratantes atingidos pela declaração de ineficácia com fundamento no artigo 129 

(ineficácia objetiva), pois nos casos do artigo 130 a má-fé é indispensável; (ii) somente 

poderão beneficiar-se do pedido de restituição falimentar aqueles que “figuraram no ato ou 

que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados”, ou seja, os terceiros 

imediatos, que efetivamente tenham entregue “bem ou valores ao devedor”, antes da 

decretação da quebra ou depois dela, como decorrência do cumprimento da decisão 

                                                 
990 Ver, supra, item 3.3.11.2. 
991 Nada impede, todavia, que, consideradas determinadas peculiaridades do caso concreto, uma vez julgada 
acolhida o pedido revocatório, venha a ser proposta medida pelos demais envolvidos em face do falido, com 
fundamento nas regras gerais da responsabilidade civil, dado que a todos é livre o acesso do Poder Judiciário 
(artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal). 
992 Ver, supra, itens 3.2.9.3 e 3.2.9.4. 



 349

declaratória de ineficácia; (iii) a declaração de ineficácia objetiva não gera presunção de 

boa-fé, de modo que será ônus do contratante, no curso do procedimento da restituição, 

demonstrar a sua boa-fé; e (iv) está excluído do objeto do pedido de restituição as verbas 

devidas ao contratante decorrentes da sua condição de possuidor de boa-fé ou qualquer tipo 

de reparação por perdas e danos, que deverá ser feita por meio da medida prevista no §2º 

do artigo 136, a ser promovida em face do falido ou seus garantes. 

 

 No que se refere à interpretação do §2º do artigo 136 da LRE, ela pode ser assim 

sumarizada: (i) o ressarcimento pelas perdas e danos somente poderá ser voltado contra o 

falido e seus garantes, e não contra a massa falida; (ii) a medida poderá ser utilizada tanto 

pelo contratante de boa-fé (terceiro imediato) em relação às perdas e danos e indenização 

que não pôde ser objeto do pedido de restituição falimentar, como pelo terceiro mediato, 

em relação às perdas e danos excluídas da habilitação de crédito em face da massa falida; e 

(iii) a demanda indenizatória poderá ser ajuizada, em face do falido, durante a tramitação 

do processo falimentar ou depois de seu encerramento, observando-se apenas se ainda 

existente a personalidade jurídica do falido (se extinta, abre-se o caminho para a 

responsabilização dos sócios). 

 

 Na ineficácia subjetiva, consoante já mencionado, somente serão atingidos pela 

sentença da ação revocatória aqueles que agiram de má-fé: contratantes (terceiros 

imediatos) e terceiros adquirentes (terceiros mediatos), pois a uniformidade da sentença de 

procedência atinge as partes expressamente determinadas no artigo 133 (terceiros 

adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de 

prejudicar os credores).  

 

 Todavia, mesmo não sendo atingido pelos limites subjetivos da coisa julgada da 

sentença, o terceiro de boa-fé poderá efetivamente sofrer um prejuízo em decorrência dela 

(eficácia natural da decisão). Caberá a ele, assim, voltar-se contra aquele com quem 

contratou, ou seja, o contratante imediato, que agiu inicialmente em conluio com o falido. 

Se esse terceiro de boa-fé tiver efetivamente sofrido danos como decorrência da ineficácia 

do negócio (sentença), não poderá voltar-se contra o falido e muito menos contra a massa 

falida, razão pela qual não se aplica a ele o caput e §2º do artigo 136 da LRE.  
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 Por fim, no que toca ao terceiro de má-fé, o legislador foi silente, de modo que os 

efeitos serão similares para as duas situações, porquanto existirão terceiro de má-fé na 

ineficácia subjetiva e também na ineficácia objetiva. 

 

 Na ineficácia objetiva serão considerados terceiros da má-fé aqueles que não 

lograram demonstrar sua boa-fé em eventual pedido de restituição (portanto terceiros de 

má-fé imediatos), aplicando-se a eles, nesse ponto, o mesmo tratamento dos terceiros de 

má-fé da ineficácia subjetiva. 

 

  Incidem ao terceiro de má-fé, igualmente aos de boa-fé, as regras da legislação civil. 

Além da possibilidade de condenação em perdas e danos: “O possuidor de má-fé responde 

por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de 

perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da 

produção e custeio” (artigo 1.216); “responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda 

que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do 

reivindicante” (artigo 1.218); e “serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não 

lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias” 

(artigo 1.220). 

 

 No entanto, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito da massa falida, e 

apesar do silêncio da legislação – que disciplinou apenas a situação do terceiro de boa-fé – 

o terceiro de má-fé (mediato ou imediato), poderá valer-se da habilitação do crédito, na 

classe própria (artigo 7º e seguintes,LRE), no valor correspondente ao negócio realizado 

atualizado até a data da decretação da falência. Será habilitado o crédito correspondente 

àquilo que ele efetivamente despendeu quando da contratação e que tenha sido obrigado a 

“devolver” à massa falida com a declaração da ineficácia. 

 

 E, na remota hipótese de falência superavitária, a massa falida procederá à restituição 

ao terceiro contratante (de boa ou má-fé) e não ao falido, já que, repita-se, o negócio 

jurídico foi declarado ineficaz em relação à massa, mas se manteve juridicamente válido 

entre alienante e adquirente. 

 

 Na ineficácia subjetiva, por sua vez, os terceiros de má-fé (mediatos e imediatos) são 

os próprios demandados, ou seja, os terceiros que compuseram o polo passivo da ação 
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revocatória falimentar, e o tratamento atribuído eles deverá ser o mesmo direcionado aos 

terceiros de má-fé que sofreram os efeitos da decisão na ineficácia objetiva acima 

descritos. 

 

4.1.3 Fungibilidade entre a ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva 

 

 Diante do quadro estudado acima, verificou-se diversos aspectos de aproximação 

entre a ineficácia objetiva e a subjetiva, assim como pontos importantes de distinção. E os 

aspectos de dessemelhança – especialmente os de natureza processual e a questão do 

elemento subjetivo –, segundo pensamos, impedem que se adote com amplitude o princípio 

da fungibilidade993 entre a ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva (revocatória 

falimentar). 

 

 A ampliação das vias processuais para a declaração de ineficácia objetiva (parágrafo 

único, artigo 129, LRE) não pode ser estendida à ineficácia subjetiva. Mesmo se tendo em 

mira a efetividade e celeridade processual, o legislador foi muito claro ao estabelecer as 

hipóteses de ineficácia objetiva, assim como a necessidade de ajuizamento de ação própria 

(ação revocatória) para o reconhecimento da ineficácia subjetiva.994 Desrespeitar essa 

sistemática poderia acarretar violação à segurança jurídica e ao princípio do devido 

processo legal, gerando futuras nulidades. 

 

 Ainda que se trate de uma hipótese de ineficácia subjetiva em que esteja evidente a 

presença do elemento subjetivo – marcante distinção entre as duas modalidades de 

ineficácia – o caminho será, de todo modo, a declaração por meio da ação revocatória, 

                                                 
993 Como ensina Machado, a expressão fungibilidade é “utilizada para designar uma grande gama de 
situações jurídicas” o que não recomendável e pode gerar confusões (MACHADO, Incerteza e processo, p. 
52). Para ele, o correto é estabelecer-se uma divisão, da seguinte forma: “(a) fungibilidade de meios, para 
indicar hipóteses em que as partes podem lançar mão de procedimentos distintos para a mesma finalidade; (b) 
conversão de meios, para determinar a correção ou ignorar equívocos formais, modificando o procedimento 
ou técnica indicada pelo demandante; e (c) fungibilidade recursal, para indicar a possibilidade de 
recebimento de um recurso pelo outro, nos casos de incerteza” (Ibid., p. 62). Com efeito, a doutrina que 
tratou do assunto utiliza terminologias distintas, cuja análise aprofundada fugiria do escopo do presente 
trabalho. 
994 A única exceção possível é a do reembolso do acionista, mas porque previstas expressamente na Lei das 
S.A. (supra, item 3.2.6). 
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podendo o magistrado valer-se do julgamento antecipado da lide, dispensando-se a 

produção probatória, na forma do artigo 330 do Código de Processo Civil.995 

 

 Contudo, poderá se dar, eventualmente, a possibilidade de fungibilidade – aqui 

entendida como a “conversão de meios”996 –, quando proposta a ação revocatória com 

fundamento no artigo 129 da LRE, a fim de se evitar uma sentença de improcedência sem 

julgamento de mérito e eventual transcurso do prazo decadencial para declaração de 

ineficácia subjetiva. 

 

  Imagine-se que seja ajuizada ação visando à declaração de ineficácia de um negócio 

jurídico com fundamento no inciso II do artigo 129 da LRE (v.g. pagamento de dívida pelo 

falido por meio de cessão de duplicata ou nota promissória). Conforme vimos, existem 

inúmeras outras situações que geram dúvidas sobre o processo de subsunção às hipóteses 

legais do artigo 129 da LRE. 

  

 Caso o magistrado, desde logo, esteja convencido de que não se cuida de ineficácia 

objetiva, mas sim de eventual ineficácia subjetiva, a depender da prova do conluio 

fraudulento, ele poderá determinar a emenda da petição inicial para que o autor a adapte 

para a hipótese do artigo 130 da LRE, determinando-se ainda a correção do polo passivo de 

acordo com a regra do artigo 133 da LRE.997 

 

 Nesse sentido a lição de Amendoeira Júnior de que “se o juiz puder adaptar a 

demanda aos fatos narrados e ao pedido formulado pela parte, resolvidas em muitas 

situações estará a questão da adequação, não havendo por que extinguir o processo sem 

julgamento de mérito, ao contrário, permitindo-se o prosseguimento do feito até o 

julgamento efetivo do mérito”.998 

 

                                                 
995 “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I – quando a questão de mérito 
for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 
audiência; II – quando ocorrer a revelia (art. 319)”.  
996 “possibilidade de conversão de uma técnica (a equivocadamente escolhida) noutra (a supostamente 
adequada)” (MACHADO, Incerteza e processo, p. 59). 
997 “Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, 
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o 
autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 
998 AMENDOEIRA JÚNIOR, Sidnei. Fungibilidade de meios. São Paulo: Atlas, 2008, p. 53.  
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 Essa medida poderá ser determinada pelo magistrado também posteriormente, até o 

saneamento do processo (artigo 264, CPC)999, oferecendo-se às partes, no entanto, a 

possibilidade de manifestação sobre o elemento subjetivo, assim como a ampla produção 

de provas nessa linha (ao autor para comprovar o conluio fraudulento e os réus para 

demonstração de sua boa-fé).1000 

 

4.2 FUNGIBILIDADE NO COMBATE À FRAUDE CONTRA CREDORES (AÇÃO 

REVOCATÓRIA, AÇÃO PAULIANA, INEFICÁCIA OBJETIVA DO ARTIGO 129 

E FRAUDE À EXECUÇÃO) 

 

4.2.1 Prevalência das regras do direito falimentar na fraude contra credores 

 

 No estudo da ineficácia falimentar é importante se avaliar sobre a maneira como ela 

se relaciona com a fraude contra credores fora do regime falimentar (ação pauliana do 

direito civil e a fraude à execução).1001  

 

 No que se refere aos atos expressamente indicados no artigo 129 da LRE (ineficácia 

objetiva) e para aqueles excluídos desse elenco, mas realizados dentro do termo legal de 

falência, parece-nos claro que não se pode pensar no ajuizamento da ação pauliana. Uma 

vez decretada a falência da empresa, a declaração de ineficácia de atos como decorrência 

da fraude a credores deverá ser levada a efeito nos autos do processo falimentar, como 

determina a legislação falimentar.  

 

                                                 
999 “Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento 
do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei. Parágrafo único. A alteração 
do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo”. 
1000 Amendoeira Júnior acolhe também essa possibilidade, ensinando que “tendo o réu sido citado e 
apresentado a sua resposta, verificando o juiz a impropriedade da demanda [...] necessário se fará, para que 
ocorra o aproveitamento dos atos praticados até então, e o juiz converta a demanda impropriamente proposta 
naquela adequada ao caso; fora disso o caso certamente será de extinção sem julgamento de mérito” 
(AMENDOEIRA JÚNIOR, Fungibilidade de meios, p. 56). Na mesma linha: MACHADO, Incerteza e 
processo, p. 63; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 1. ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 116-117. 
1001 Ver, supra, itens 2.1 e 2.2. Amendoeira Júnior, tratando das hipóteses relacionadas à responsabilidade 
patrimonial (responsabilidade dos sócios, desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 135 do CTN, a 
fraude contra credores e fraude à execução), sustenta a possibilidade de fungibilidade entre os embargos de 
terceiro, impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, independentemente do prazo legal 
de cada um deles. Não trata o autor, no entanto, da fraude contra credores na esfera falimentar 
(AMENDOEIRA JÚNIOR, Fungibilidade de meios, p. 285-290). 
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  Para as hipóteses elencadas no artigo 129 da LRE não há nenhuma margem de 

dúvida ou indagação sobre a possibilidade de ajuizamento da ação pauliana em lugar da 

declaração de ineficácia do ato. Existe disposição expressa sobre a natureza dos negócios 

praticados, assim como, com exceção do inciso VI, do lapso temporal no qual eles têm de 

ter sido celebrados. 

 

 No tocante aos atos que não se enquadram nas hipóteses indicadas no artigo 129 da 

LRE e que tenham sido realizados fora do termo legal de falência, pode ser levantada 

dúvida sobre qual seria a via processual adequada: ação pauliana ou ação revocatória 

falimentar.  

 

 Com efeito, no artigo 130 da Lei 11.101/05 – a exemplo do que ocorria no Decreto-  

-Lei 7.661/45 (artigo 53) – omitiu-se o legislador no tocante ao momento da prática do 

negócio que poderá ser objeto da ação revocatória. No entanto, consoante estudamos, não 

existe limitação ao termo legal da falência. A definição desse lapso temporal será feita no 

caso concreto, mediante a análise das circunstâncias envolvidas, especialmente o conluio 

fraudulento entre devedor e terceiro.1002  

 

 Discordamos, assim, de parcela minoritária da doutrina, defensora da tese de que a 

revocatória falimentar teria aplicação apenas para os atos praticados dentro do termo legal, 

e os atos praticados fora desse período deveriam ser impugnados por meio da ação 

pauliana, de acordo com as disposições dos artigos 158 e 159 do Código Civil de 2.002.1003 

 

 Uma vez decretada a falência, os atos fraudulentos realizados pelo falido antes da 

quebra – dentro ou não do período correspondente ao termo legal de falência – deverão ser 

impugnados por meio da ação revocatória falimentar, na forma do artigo 130 e seguintes 

da Lei 11.101/05.1004 

                                                 
1002 Ver, supra, item 3.3.6. 
1003 Neste sentido, Cahali sustenta que “a ineficácia a que se refere o artigo 130 da LRF tem em vista apenas 
os atos praticados durante o período suspeito, o que mais se conforma com os princípios informadores da 
revocatória falencial e não impediria que os atos praticados fora do termo legal da quebra fossem 
impugnados segundo as disposições dos arts. 158 e 159 do CC” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 592).  
1004 Nessa linha, Santos: “Reafirmamos a impossibilidade de admitir-se a existência de, após a decretação da 
falência, duas ações, uma com base nos arts. 106 e 107 do CC e outra, distinta, com base fundamento no art. 
53 do estatuto da falência, mormente sendo a primeira facultada a todos os credores da época do fato e a 
outra ao síndico ou, na sua omissão, a todos os credores. A ação é uma só. Declarada a falência, somente o 
síndico, nos primeiros trinta dias a contar do aviso previsto no art. 114, caput, terá legitimidade para propor 
tais ações ou suceder outras partes em ações propostas antes da falência. Decorridos aqueles trinta dias, 
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 Nesse sentido a lição de Abrão, sobre a eventual possibilidade de uso da pauliana no 

direito falimentar: “Parece-nos inteiramente afastada essa hipótese. Em primeiro lugar, 

porque a lei vigente brasileira, embora seguindo o modelo italiano, que abandonou o uso 

das expressões ‘anulação e nulidade’ para adotar ‘ineficácia e revogação’, dispensa a 

executiva complementar. Depois, porque não há qualquer dispositivo legal expresso – 

como existe na lei italiana – autorizando o uso da pauliana no campo falimentar. E, em 

último lugar, nem se poderia argumentar – como sucede no direito francês – que a pauliana 

teria o condão de alcançar no tempo atos que a revocatória falimentar não atinge; isto 

porque o legislador brasileiro dispõe sabiamente no art. 53 acerca da possibilidade de 

revogação de atos, eivados de fraude, praticados pelo devedor, sem limitação 

temporal”.1005  

 

  Com efeito, consoante bem apontado pelo comercialista, na legislação italiana a 

disciplina nesse aspecto é distinta, porque existe previsão expressa no artigo 66 do Decreto 

267/42 autorizando o administrador judicial a requerer a declaração de ineficácia segundo 

as regras do direito civil (ação revocatória), dispondo-se, ainda, que a ação será ajuizada 

perante o juízo falimentar, devendo compor o polo passivo o contratante imediato e todos 

os favorecidos.1006 Justifica-se a previsão, geral, de propositura da ação revocatória 

ordinária porquanto a especial falimentar tem hipóteses de cabimento limitadas pelo artigo 

67.1007 

 

 Desse modo, não nos parece possível acolher o entendimento alienígena defensor da 

teoria unitária da ação revocatória para o sistema nacional, pois aqui há situações 

distintas, que não foram disciplinadas de forma homogênea e sistemática, como ocorre na 

                                                                                                                                                    
qualquer outro credor poderá fazê-lo, até completar-se um ano contado da publicação do mesmo aviso, 
visando à ineficácia de atos não cobertos pelo prazo de decadência de quatro anos estabelecido no art. 178, 
§9º, V, b, do CC” (SANTOS, A ação revocatória e o prazo para sua propositura, p. 196). 
1005 ABRÃO, Da ação revocatória, p. 41-42.  
1006 “Art. 66.Azione revocatoria ordinaria. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti 
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.  L'azione si propone 
dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi 
causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro”. 
1007 Sobre a teoria unitária na Itália, seu defensor de maior expoente é Maggiore: MAGGIORE, Giuseppe 
Ragusa. Contributo alla teoria unitaria della revocatória fallimentare. Padova: CEDAM, 1960, passim. Na 
mesma linha: CORSI, Francesco. La revocatoria ordinaria nel fallimento. Napoli: Morano Editore, 1965, p. 
140. Sobre o assunto, ver ainda: CONSOLO, Claudio. La revocatoria ordinaria nel fallimento fra ragioni 
creditorie individuali e ragioni dimassa. Rivista di Diritto Processuale, ano LIII, p. 391-425, apr./giugno 
1998; GUGLIELMUCCI, Lino. L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento. Il Fallimento e le altre 
procedure concorsuali, II, n. 9/1991, p. 891-902. 
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Itália.1008 Não houve preocupação na legislação falimentar em equacioná-la com a fraude 

contra credores do direito civil, o que corrobora a afirmação de que a partir da decretação 

da quebra prevalecem as regras do direito falimentar. 

 

 Ademais, não se pode olvidar que existem aspectos que diferenciam a ação pauliana 

da revocatória falimentar e que são relevantes no momento de se decidir qual remédio 

judicial deverá ser utilizado. Há diferenças na questão do prazo decadencial e no polêmico 

aspecto dos efeitos da sentença: enquanto na pauliana há grande dissenso sobre a 

anulabilidade ou ineficácia dos atos, na ação revocatória, apesar da utilização da expressão 

revogar pela lei, há consenso doutrinário e jurisprudencial de que se cuida de ineficácia 

dos atos perante a massa falida. 

 

 O ajuizamento da ação revocatória falimentar, no lugar da ação pauliana – para atos 

praticados dentro ou fora do termo legal de falência –, melhor atende aos interesses da 

massa falida. Com essa opção, respeita-se a competência universal do juízo falimentar, há 

maior participação do Ministério Público e de todos os demais credores, atendendo-se às 

regras específicas do processo falimentar, dentre outras vantagens.1009  

 

 A ação pauliana não tem o caráter protetivo e coletivo da ação revocatória do direito 

falimentar: a partir da decretação da falência, uma nova relação jurídica se instaura, forma- 

-se a massa falida subjetiva e objetiva, o falido perde o direito à administração e à gestão 

de seus bens. Enfim, todas essas particularidades do processo falimentar deverão ser 

observadas em benefício da coletividade de credores. 

 

 E, na linha do quanto já exposto, tampouco se pode falar em aplicação do prazo 

decadencial do direito civil para os atos praticados fora do termo legal de falência. Sendo 

                                                 
1008 Pajardi e Bocchiola, nessa linha, ressaltam a importância do artigo 66, coerente com o sistema, ao prever 
especialmente a possibilidade de uso da ação revocatória ordinária quando não será possível a utilização da 
revocatória falimentar, como, por exemplo, para um ato realizado fora do período suspeito (PAJARDI, 
BOCCHIOLA, La revocatoria fallimentare, p. 205-206). 
1009 Nesse sentido, a lição de Nogueira: “No exame da coexistência desses meios legais deve-se atentar para 
as condições da ação, especialmente a legitimidade e o interesse de agir. Se o ato anulável ou nulo subsumir-
se à espécie legal prevista no art. 130 da Lei Falimentar, isto é, evidenciar-se o conluio do devedor e a 
intenção de prejudicar credores, causando efetivo prejuízo à massa, a ação será necessariamente a revocatória 
falimentar, isto porque o interesse que se busca proteger e do qual emerge a legitimidade dos credores, do 
administrado judicial e do Ministério Público (LF, art. 132) é a proteção da massa atingindo ato praticado 
pelo devedor falido. O interesse de agir da massa falida, terceira em relação aos negócios entre o devedor e o 
outro contratante, decorre da existência de conluio entre eles e da efetividade do prejuízo por ela sofrido” 
(NOGUEIRA, Ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência, p. 487).  
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cabível a ação revocatória falimentar, aplica-se aos atos praticados fora do termo legal de 

falência o prazo decadencial de três anos, a contar da decretação da falência, na forma 

exposta no artigo 132 da Lei Falimentar. Afasta-se o prazo disposto no artigo 178 do 

Código Civil, aplicável à ação pauliana, pois se cuida de hipótese disciplinada pela 

legislação especial falimentar.1010 

 

 É bom lembrar que a prevalecer o prazo decadencial de quatro anos (artigo 178), 

contados “do dia em que se realizou o negócio jurídico” haveria grande prejuízo para a 

massa falida. Isso porque somente a partir da sentença que decreta a falência é que surge o 

interesse de agir para o ajuizamento da demanda revocatória. Contudo, desde a celebração 

do ato até a efetiva prolação da sentença no processo falimentar, são grandes as chances de 

que mais de quatros anos tenham se passado, o que reduziria a aplicação do instituto.1011 

 

 Por outro lado, não há nenhum impedimento de que, mesmo já decretada a falência 

da sociedade empresária, seja ajuizada ação anulatória de determinado negócio celebrado 

pela empresa falida, com fundamento em algum outro defeito do negócio jurídico (que não 

a fraude contra credores), seguindo-se as regras dos artigos 138 e seguintes do Código 

Civil de 2002. 1012 

 

4.2.2 A fungibilidade e a conversão da ação pauliana em ação revocatória falimentar 

(ineficácia subjetiva) e ineficácia objetiva 

 

                                                 
1010 Em sentido contrário, Cahali, ao afastar esse posicionamento, afirma se tratar de “afirmações simplistas, 
trazendo inclusive a idéia da imprescritibilidade da respectiva ação, o que não se concebe” (CAHALI, 
Fraude contra credores, p. 592). Sobre o assunto, ver, supra, item 3.3.9. 
1011 Consoante estudamos no item 3.3.9 (supra), prevalece o prazo da falência inclusive se já tiver 
transcorrido o prazo do direito civil quando da decretação da quebra.  
1012 Nessa linha é a lição de Coelho, de que “se determinado ato da sociedade, além de ineficaz perante a 
massa, de acordo com a Lei de Falências, for também invalidável com base no Código Civil, isso abre a 
possibilidade de coibi-lo por qualquer uma dessas vias. Se o administrador judicial, por exemplo, encontrar 
provas de simulação de negócio jurídico, ele pode optar pela propositura da ação revocatória (falimentar) ou 
anulatória (civil)” (COELHO, Curso de direito comercial, p. 293). Shimura ensina que “as hipóteses dos 
artigos 129 e 130, LRE, pressupõem decreto de falência decretada. Isso, contudo, não quer dizer os vícios 
não possam ser atacados por outras vias ou mecanismos previstos na lei civil” (SHIMURA, A defesa coletiva 
por meio da ação revocatória, p. 922). Para Leonel a simulação pode também ser objeto da ação revocatória 
falimentar: “No campo do direito civil, as duas ações podem ser cumuladas de modo alternativo, isto é, 
articulando-se que, se o ato não fôr havido como simulado, contudo deve ser revogado pelo prejuízo que 
ocasionou aos credores. Mas, na falência, o ato tanto pode ser impugnado por simulado ou por realizado em 
fraude contra credores. E a ação própria para isso é a revocatória” (LEONEL, Da ação revocatória no direito 
da falência, p. 31).  
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 Conquanto tenhamos estabelecido a premissa de que, uma vez decretada a falência, 

devem prevalecer as regras do direito falimentar no que tange à fraude contra credores, 

poderá ocorrer que seja ajuizada ação pauliana de forma equivocada, depois de decretada a 

quebra, ou, ainda, estar em curso um processo dessa natureza e sobrevir a falência da 

empresa ré. 

 

 Diante da omissão do legislador e do dissenso doutrinário e jurisprudencial1013, tendo 

em vista ainda a ausência de tipicidade desses dois remédios judiciais1014, é realmente 

prudente que se aceite a fungibilidade entre as ações pauliana e a ação revocatória 

falimentar, no tocante aos atos praticados pelo devedor fora do termo legal, especialmente 

a fim de que não sejam prejudicados os prazos decadenciais de cada uma dessas ações.  

 

 No instrumental direito processual civil, vem se admitindo a utilização do princípio 

da fungibilidade para situações em que o próprio sistema gera dúvidas sobre o caminho 

adequado a se seguir, dúvida esta que é extraída do campo doutrinário e do 

jurisprudencial.1015 Conquanto se aceite com mais acuidade a fungibilidade aplicada à 

tutela recursal, a doutrina mais moderna vem adotando visão mais ampla, da “fungibilidade 

de meios”.1016 

                                                 
1013  Sustentando ser possível a revocatória para atos praticados fora do termo legal (artigo 53 do Decreto 
Lei): “A decisão recorrida, ao entender que o caso não se enquadra nas hipóteses de ação revocatória, negou 
vigência ao art. 53 do Dec-lei nº 7.66/45. É que como os fatos, mesmo anteriores ao termo legal, que foram 
praticados com a intenção de prejudicar os credores da massa podem ser invalidados via ação revocatória e a 
competência em razão da matéria é absoluta, é o juízo falimentar, por meio de procedimento próprio que 
deve decidir a questão (STJ, Resp 608936, Rel. Min. Paulo Furtado, j. 23.11.2009). Na mesma linha: STJ, 
Ag. 1233411, Rel. Min.Nancy Andrighi, j. 20.09.2010; TJSP, AC 558.780.4/8, Rel. Des. Francisco Loureiro, 
DJESP 17.11.2009; TJSP, Apelação 994000319118, Rel. Des. Souza Lima, j. 30.08.2000. Em sentido 
contrário: TJSP, Apelação 994020574240, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. 25.06.2003. 
1014 Ver, supra, item 3.3.1. 
1015 Como ensina Wambier, existem “zonas de penumbra” nas quais “se admitem, no sistema, dois ou mais 
caminhos para chegar a um mesmo lugar. Não são poucas as hipóteses em que se flagram tanto no plano da 
doutrina quanto no da jurisprudência discordâncias quanto a qual seria o meio adequado para atingir 
determinado fim no processo ou através do processo” e “justamente nessas hipóteses é que, em nosso 
entender, deve incidir o princípio da fungibilidade: casos em que há dúvidas quanto a qual seja o caminho 
adequado (= correto) para atingir determinada finalidade por meio de um pedido formulado perante o Poder 
Judiciário, dúvida esta cuja existência se percebe por haver divergências no plano da doutrina e/ou no da 
jurisprudência a respeito”; complementando ainda que o princípio da fungibilidade não deve ficar restrito ao 
âmbito recursal (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O princípio da fungibilidade sob a ótica da função 
instrumental do processo. Revista dos Tribunais, v. 821, ano 93, p. 39-74, mar. 2004, p. 40).  
1016 Conquanto adotem diferenças terminologias e algumas posições discordantes, há recentes trabalhos 
defendendo a ampliação do princípio da fungibilidade: AMENDOEIRA JÚNIOR, Fungibilidade de meios, 
passim; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. Teoria do princípio da fungibilidade. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, passim; MACHADO, Incerteza e processo, p. 48-74; BEDAQUE, Efetividade do 
processo e técnica processual, p. 115-123; LAMY, Eduardo Avelar. Princípio da fungibilidade no processo 
civil. São Paulo: Dialética, 2007, passim; VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Princípio da 
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 É possível, nessa linha, pensar-se na fungibilidade de demandas, sempre que houver 

dúvida objetiva sobre o emprego do instrumento adequado para a obtenção da tutela 

jurisdicional. Essa fungibilidade pode se revelar por meio da aceitação de uma demanda 

por outra, ou, caso não seja possível, pela conversão de uma determinada ação por outra, 

promovendo-se as adequações necessárias para tanto.1017  

 

 Nesse sentido, defende Bedaque que deve ser “ampliada a aplicação do princípio da 

fungibilidade, em atenção à instrumentalidade das formas e à ausência de nulidade sem 

prejuízo” que “são as premissas maiores do sistema no tocante ao formalismo, à técnica e 

às nulidades”.1018 

 

 A validade desse procedimento dependerá sempre do atendimento aos direitos e 

deveres das partes, especialmente garantindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

sem prejuízo da estrita observância de todas as demais garantias de natureza constitucional, 

substancial e processual.1019   

                                                                                                                                                    
fungibilidade: hipóteses de incidência no processo civil brasileiro contemporâneo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, passim. 
1017 Nesse sentido Jorge: “Ainda, a título meramente ilustrativo, presente a necessidade de efetividade da 
jurisdição, abre-se a perspectiva, também, para a aplicação da fungibilidade das demandas, quando houver 
dúvida no emprego do instrumento adequado, para a salvaguarda de direitos, com destaque entre a de ação 
rescisória e a de ação anulatória, presentes os brocardos da mihi factum, dabo tibi jus e jura novit curia, 
levando-se em conta tratar-se do mesmo objeto litigioso, havendo tão-só a necessidade da adaptação do 
provimento. Embora a jurisprudência seja refratária ao acolhimento da hipótese, lança-se o tema para o 
aprofundamento das reflexões, antecipando-se uma dificuldade que diz respeito às regras de competência, 
considerando-se que as demandas rescisórias não são destinadas ao juízo da causa original” (JORGE, Mário 
Helton. O regime jurídico da fungibilidade das demandas e dos provimentos no Código de Processo Civil: 
relativização dos dogmas da inércia da jurisdição, da correlação entre pedido e decisão, da vinculação aos 
fatos da causa e da imutabilidade da coisa julgada. Revista dos Tribunais, v. 822, ano 93, p. 61-78, abr. 2004, 
p. 65-66). Também Amendoeira Júnior defende a possibilidade de fungibilidade de demandas, que “envolve, 
como o próprio nome diz, a possibilidade de poder a parte demandar par obtenção de determinado fim ou, 
ainda, a possibilidade de conversão de um tipo de demanda em outro tipo” (AMENDOEIRA JÚNIOR 
Fungibilidade de meios, p. 134). 
1018 BEDAQUE, Efetividade do processo e técnica processual, p. 120. 
1019 “Ao vislumbrar a possibilidade de emprego da fungibilidade, no caso concreto, é preciso que o órgão 
judicial propicie a manifestação das partes, sob pena de violar frontalmente as garantias constitucionais do 
contraditório e ampla defesa. Com efeito, ao decidir questões sem a prévia manifestação dos litigantes, 
mesmo nas hipóteses em que é possível o exame de ofício, o juiz nega-lhes o exercício do direito de defesa e, 
em consequência, reduz a garantia constitucional do contraditório, pois os interessados ficam provados de 
influir na formação da convicção do julgador.” (FERREIRA, Teoria do princípio da fungibilidade, p. 279). 
Na mesma linha, sobre a necessidade de atenção do princípio do devido processo legal, “o que não implica 
“observância estreita e diretamente do procedimento legal” (AMENDOEIRA JÚNIOR, Fungibilidade de 
meios, p. 138). Também Yarshell alerta que “deve o juiz atentar para o objeto da tutela pretendida, para que a 
fungibilidade atue no sentido de ser exarado um tipo de provimento apto a desempenhar a mesma função de 
outro. Do contrário, correr-se-ia o risco não apenas de subverter o princípio da demanda, como ainda ferir a 
garantia do contraditório, impondo ao demandado uma decisão surpresa. Não se trata, nesses casos, apenas 
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 A ideia da fungibilidade aqui defendida, no entanto, é no sentido apenas de se evitar 

a extinção sem julgamento de mérito da ação pauliana, o que acarretaria prejuízos à 

coletividade de credores. 

 

 Assim, caberá ao magistrado, se constatar que objeto do processo é a declaração de 

ineficácia de ato praticado por sociedade empresária ou empresário individual em regime 

falimentar, indeferir a petição inicial, para que seja ajuizada a ação revocatória falimentar, 

perante o juízo falimentar, sendo assim atendidas as regras previstas no artigo 130 e 

seguintes da LRE. A universalidade e indivisibilidade da competência do juiz falimentar 

impedem o seguimento dessa ação perante o juízo comum (artigo 76, LRE).1020   

 

 Caso o magistrado não o faça desde logo – seja porque não percebeu a peculiaridade, 

seja porque não tinha conhecimento da declaração da falência do devedor –, e o processo 

esteja em fase mais adiantada, entendemos que será possível a realização da conversão da 

ação pauliana em revocatória falimentar, visando ao aproveitamento dos atos 

praticados1021, além de se evitar eventual transcurso do prazo decadencial para propositura 

da ação revocatória falimentar. 

 

 O ideal é que a conversão seja feita até o saneamento do feito, na forma do artigo 

264 do Código de Processo Civil – segundo o qual somente se permite a alteração do 

pedido ou causa de pedir até o saneamento do processo –, possibilitando às partes ampla 

manifestação e produção de novas provas que entenderem necessárias. Nas palavras de 

Amendoeira Júnior, “se houver conversão neste momento, as partes ingressarão a instrução 

de forma mais clara e direcionada sobre a demanda”.1022 

 

 No entanto, aqui não deverá ser utilizado como limite temporal o artigo 264 do CPC, 

em razão da particularidade da situação: na verdade, não há uma efetiva alteração do 

pedido – cujo objeto continuaria sendo a ineficácia do mesmo negócio jurídico – e a 

                                                                                                                                                    
de aplicar a regra da instrumentalidade das formas, porque, como enfatizado, a questão é exclusivamente 
procedimental” (YARSHELL, Tutela jurisdicional, p. 126-127). 
1020 “Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 
interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei 
em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”. 
1021 AMENDOEIRA JÚNIOR, Fungibilidade de meios, p. 140. 
1022 Ibid., p. 140. 
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alteração na causa de pedir estaria relacionada apenas à superveniente declaração de 

falência do réu (e prova da sua insolvência). Os principais fatos e fundamento jurídico do 

pedido remanesceriam (consilium fraudis e eventus damnis).1023 

 

 Pode-se pensar, ainda, na aplicação do artigo 462 do código processual, segundo o 

qual “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo 

do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício 

ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença”. Ora, se ao juiz é 

permitido, em sentença, levar em consideração essa alteração da causa petendi, por uma 

causa supervenies, parece-nos que ele poderá igualmente levar em consideração essa causa 

superveniente1024 antes do julgamento, visando à economia processual e instrumentalidade 

das formas, especialmente se o fizer de modo que não haja prejuízo para nenhuma das 

partes.1025 

 

 Bedaque, ao comentar o mencionado dispositivo legal e a possibilidade de 

modificação da causa de pedir, sustenta que se trata “de exceção à estabilização da 

demanda, justificável pela verificação de fato novo. Para legitimar o julgamento fundado 

na nova causa, basta seja reaberto o contraditório, inclusive para possibilitar a produção de 

prova. Aproveita-se o mesmo instrumento para solucionar a crise do direito material à luz 

                                                 
1023 Nessa linha Amendoeira Júnior, ao tratar da fungibilidade de demandas, que o momento ideal é no exame 
de admissibilidade inicial, hipótese em que não haverá propriamente uma conversão e sim adaptação da 
demanda ou até o saneamento do feito. No entanto, “é possível que a conversão ocorra no momento em que 
for julgada a demanda, ou seja, o magistrado ao julgar a demanda converte-a apenas neste momento, o que 
também pode vir a ocorrer em sede recursal” (AMENDOEIRA JÚNIOR, Fungibilidade de meios, p. 140). 
Também Ferreira, embora não tratando da hipótese aqui estudada: “de outro vértice, nos casos em que possa 
ocorrer uma alteração nos elementos objetivos da demanda – causa de pedir e pedido – devem incidir as 
regras previstas nos arts. 264 e 294 do CPC, não podendo ser admitidas possíveis modificações quando já 
tenham sido ultrapassados tais limites, salvo quando a fungibilidade envolva o próprio pedido ou a causa 
petendi, devido às peculiaridades da relação jurídica de direito material, como ocorre, por exemplo, com as 
ações possessórias” (FERREIRA, Teoria do princípio da fungibilidade, p. 275-276). 
1024 A falência aqui é considerada fato superveniente, seja porque o decreto da quebra é posterior ao 
ajuizamento da ação pauliana, seja porque o magistrado não tinha conhecimento da falência. 
1025 Embora não tratando da hipótese aqui em análise, ao abordar a causa superveniente que altera a causa de 
pedir, ensina Tucci que se configura “câmbio da causa petendi decorrente de causa superveniens: se, por 
exemplo, quem reivindica o domínio de bem imóvel ainda não o adquiriu por não haver logrado o registro na 
matrícula do respectivo título, é justo que o ocupante apresente resistência. No curso do processo, entretanto, 
o autor consegue o registro e, com isso, a defesa do réu passa a ser injustificada. Ora, ao proferir a decisão, 
não poderá o juiz ou tribunal deixar de levar em conta o fato superveniente, constitutivo do direito ao autor. 
Julgar o pedido improcedente, porque não era o demandante proprietário a tempo em que a ação foi ajuizada, 
seria um lamentável desperdício, uma vez que, em imediata sequência, outra demanda seria incoada, cujo 
pedido certamente seroa tido como precedente” (TUCCI, A causa petendi no processo civil. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 205). 
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de fato inexistente na propositura da demanda. A demora maior para a conclusão do 

processo é amplamente compensada pela eliminação de nova demanda”.1026 

 

 A mudança da fundamentação legal da sentença – que não se daria com base nos 

artigos 158 e seguintes do Código Civil, mas sim nos artigos 130 e seguintes da Lei 

Falimentar –, justifica-se também pela máxima da iura novit curia, contando o juiz com 

absoluta liberdade, “dentro dos limites fáticos aportados no processo, na aplicação do 

direito, sob o enquadramento jurídico que entender pertinente”1027 (artigo 126, CPC).  

 

 Contudo, na aplicação do princípio da fungibilidade, por meio dessa “conversão” das 

ações pauliana/revocatória, há duas situações que devem ser analisadas, a depender da 

natureza do negócio jurídico objeto da ação pauliana em curso (se sujeito à ineficácia 

objetiva ou à ineficácia subjetiva). 

 

Se o negócio jurídico objeto da pauliana corresponder a uma das hipóteses de 

ineficácia objetiva previstas no artigo 129 da LRE – de mesma natureza jurídica e dentro 

do lapso temporal ali estatuído – não há nenhum prejuízo nessa conversão. Até porque, por 

expressa previsão legal, tais atos podem ser declarados ineficazes de ofício pelo juízo 

falimentar. 

 

Nessa hipótese, parece-nos que o caminho mais adequado seria, uma vez informado 

ao juízo sobre a decretação/existência da falência (pelo administrador judicial ou pelas 

próprias partes – artigo 6º, §6º e 76 da LRE), poderia o próprio juiz da ação pauliana 

encaminhar ofício ao juízo falimentar, reportando a existência da ação pauliana e de seu 

objeto, para que o juízo falimentar declare a ineficácia desses atos perante a massa falida. 

Não há prejuízo também que o administrador judicial ou a parte interessada faça o pedido 

ao juízo falimentar, a fim de que seja declarada a ineficácia do negócio jurídico objeto da 

ação pauliana. 

 

Mesmo que já tenha sido proferida sentença de mérito impugnada por recurso 

pendente de julgamento, não há absolutamente nenhum prejuízo de que as medidas 

                                                 
1026 Efetividade do processo e técnica processual, p. 134. 
1027 TUCCI, A causa petendi no processo civil, p. 208. 
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visando à declaração de ineficácia do ato pelo juízo falimentar sejam tomadas perante o 

Tribunal ad quem, já que se cuida de matéria de ordem pública.  

 

Nesse caso, não somente essa solução seria a mais apropriada sob o aspecto 

processual, conferindo celeridade e efetividade, mas também é a que melhor atenderia ao 

direito material envolvido, especialmente a par conditio creditorum – ainda que a 

decretação da falência tenha como um de seus efeitos a suspensão de eventuais execuções 

individuais em que o bem possa ter sido penhorado. 

  

Diversamente, em se tratando de negócio jurídico que seria objeto da revocatória 

falimentar (ineficácia subjetiva), a fase processual da ação pauliana no momento da 

decretação da falência é relevante, pois, se já houve sentença de mérito – impugnada por 

meio de recurso pendente de julgamento – parece-nos que a conversão ficaria prejudicada, 

especialmente no que se refere às partes legitimas para figurar nos polos passivo e ativo da 

ação revocatória falimentar.1028 

 

Nessa situação, deverá prevalecer a decisão final a ser proferida nos autos da ação 

pauliana, e, caso procedente o pedido, o bem alienado será incorporado à massa falida, 

beneficiando a todos os credores. 

 

Todavia, se ainda não houver sido proferida sentença de mérito, e, se o negócio 

jurídico objeto da ação pauliana corresponder àqueles que poderiam ser objeto da ação 

revocatória falimentar (artigo 130, LRE), a demanda pauliana poderá ser convertida em 

uma ação revocatória falimentar, respeitando-se, no entanto, o princípio do contraditório e 

da ampla defesa.1029 

                                                 
1028 Nessa linha a súmula 235 do STJ, embora tratando da conexão: “A conexão não determina a reunião dos 
processos, se um deles já foi julgado”. 
1029 Assim ocorreu em precedente, mencionado por Cahali: “4.ª CC do TJSP: ‘a finalidade do art. 52 e ss da 
LF [art. 129 e ss da LRF] é idêntica ao objetivo das normas do art. 106 e ss do CC [art. 158 e ss do CC/2002]: 
proteger os credores injustamente fraudados pelo devedor comum e pelos outros credores menos 
escrupulosos. De outra parte, a sentença somente apreciou e decidiu com base nos fatos descritos na inicial, 
sem lhes introduzir qualquer modificação. Apenas ao aplicar o direito é que o magistrado ateve-se à maior 
extensão dos preceitos falimentares, o que lhe era lícito fazer, sem incidir nos vícios de julgamento ultra ou 
extra petita. Tanto assim que, tendo os autores pleiteado na inicial a anulação de todos os atos e contratos 
lesivos, praticados entre o falido e os réus, com a apuração também da participação do credor em prejuízo 
dos autores e demais credores do devedor comum, não se afastou a sentença desses limites, mesmo aplicando 
a lei falimentar. Pelo expendido, inexistem razões que justifiquem a anulação do processo, decorrente da 
conversão da ação pauliana, primitivamente ajuizada, em ação revocatória, a partir do momento em que se 
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Uma vez informado ao juízo da ação pauliana (pelo administrador judicial ou pelas 

próprias partes), deverão ser tomadas as providências para a conversão da demanda: (i) 

intimação do administrador judicial, para que assuma o polo passivo da ação (artigo 132, 

LRE), caso não haja interesse do autor originário; (ii) adequação do polo passivo da 

demanda, para que atenda à determinação do artigo 133 da LRE, se necessário; (iii) 

alteração da competência, para que a demanda tramite perante o juízo universal falimentar, 

aproveitando-se os atos já praticados, ao máximo possível (artigo 113, §2º e 244, CPC); 

(iv) a sentença observará as regras da Lei Falimentar, marcada na ideia de ineficácia dos 

atos perante a massa falida, para que determine “o retorno dos bens à massa falida em 

espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos” 

(artigo 135, LRE); e (v) será oferecida às partes, antes da prolação de sentença, a 

oportunidade de manifestação sobre essa “conversão”, sem prejuízo da produção de novas 

provas que entenderem necessárias. 

 

A conversão não apresentaria grandes dificuldades, tendo em vista as similitudes 

entre a ação pauliana e a revocatória falimentar, sobretudo no que se refere à produção da 

prova do consilium fraudis, elemento indispensável para ambas e caracterizador da fraude 

nestas circunstâncias. 

 

Há vantagens obtidas por meio da transformação. Segundo pensamos, a principal 

delas reside na sentença a ser proferida na revocatória falimentar, para a qual não há 

grandes discussões sobre a anulabilidade ou a ineficácia do negócio – diversamente do que 

se vê na ação pauliana1030 – e da previsão expressa do artigo 135 de que a sentença 

determinará “o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios, ou o 

valor de mercado, acrescidos das perdas e danos”. Tal sentença, como já visto, tem uma 

carga condenatória mais alta do que aquela existente na ação pauliana, e possibilita o 

efetivo retorno do bem em benefício da massa falida.1031 

 

 A segunda vantagem reside na maior transparência aos credores e demais 

interessados, já que o processo tramitará perante o juízo universal da falência, observando-

                                                                                                                                                    
decretou a falência do devedor comum dos autores’ (02.05.1968). Interposto recurso extraordinário, dele não 
conheceu o STF (1ª Turma, 13.04.1971, RT 431/231)” (CAHALI, Fraude contra credores, nota 31, p. 527).  
1030 Sobre o assunto, ver, supra, item 3.1.4. 
1031 Ver, supra, item 3.2.2. 
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-se, com maior rigor, o princípio do par conditio crediturom e os demais princípios e 

garantias do processo falimentar.1032  

 

Por fim, por meio dessa conversão, adequa-se o polo passivo da demanda, para que 

o falido não figure mais como demandado, atendendo-se ao entendimento majoritário de 

exclusão do falido do polo passivo da revocatória falimentar. 

 

4.2.3 Superveniência do decreto de falência e ação pauliana em curso 

 

 Para além da possibilidade de fungibilidade entre ações pauliana e revocatória 

falimentar ajuizadas após o decreto da falência, pode ocorrer ainda de existir ação pauliana 

em curso e sobrevir a decretação da quebra da sociedade empresarial, devedora 

(demandada) na ação pauliana. 

 

 Indaga-se, então, se o processo deveria ser suspenso ou extinto, por perda do objeto 

ou mesmo superveniente carência da ação; se deve a ação pauliana seguir regularmente, 

produzindo seus naturais efeitos; ou ainda, se deve a ação pauliana ser “convertida”, por 

meio do princípio da fungibilidade, em uma ação revocatória falimentar ou de ineficácia de 

ato – a depender do momento e natureza do negócio jurídico objeto da ação. 

 

 Inicialmente, acreditamos não ser o caso de suspensão da ação pauliana. A despeito 

da determinação de suspensão dos processos ou execuções envolvendo o falido prevista no 

artigos 6º e no artigo 99, inciso V da LRE, acreditamos que não se poderia pensar na 

suspensão do processo, pois tal medida seria contrária aos interesses da massa falida.1033 

 

                                                 
1032 Como ensina Penteado, ao comentar a regra do juízo universal da falência, “o juízo da falência é 
competente para conhecer para conhecer e decidir todos os litígios sobre bens, interesses e negócios do 
falido, afastado de suas atividades (art. 75), que venham a ser propostas ou que estejam em curso contra a 
massa, exceto as causas trabalhistas e fiscais, e as não reguladas na legislação falimentar, nas quais o falido 
figurar como autor ou litisconsorte ativo, tendo prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser 
intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo (art. 76, caput e parágrafo 
único)”. (PENTEADO, Mauro Rodrigues. Disposições preliminares. In: PITOMBO, Antônio Sérgio A. de 
Morais; SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de (Coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência. Lei 11.101/2005 – artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 137). 
1033 “Não há dúvida que compete ao síndico da falência o exercício da revocatória, que poderia ser proposta 
por qualquer credor se não tiver sido ajuizada pelo síndico. Mas, no caso, a ação cabível é a pauliana do 
direito comum, que não se confunde com a revocatória falimentar. Tais ações diferem quanto à natureza, 
fundamentos e objeto. A pauliana como ação anulatória não se suspende com declaração de falência. O 
prosseguimento desta ação não envolve risco de prejuízo para os credores, pois, se acolhida, o bem alienado 
será incorporado à massa” (19.08.1982, RJTJSP 81/238).  
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 O não reconhecimento da ineficácia do negócio em decorrência dessa suspensão, 

naturalmente, acarretaria prejuízos diretos aos credores, perdendo-se a oportunidade de que 

o bem envolvido na ação pauliana integre os ativos da falida, para fins de arrecadação e 

posterior pagamento dos credores. 

  

 Por outro lado, o ajuizamento de ação revocatória ou declaração de ineficácia 

falimentar, compreendendo o mesmo objeto, poderia gerar decisões contraditórias, quando 

retomado o curso da ação pauliana. Não haveria litispendência, em razão da diversidade de 

partes e pedido (mormente se na pauliana tiver sido requerido especificamente a anulação 

do ato com fundamento no artigo 158 ou 159 do Código Civil), mas o risco de decisões 

conflitante existiria, ainda sim. Seria o caso, quando menos, de julgamento conjunto das 

duas ações, com fundamento nos artigos 103 e 105 do Código de Processo Civil.1034 

 

 Para justificar a não suspensão do processo da pauliana, pode-se pensar também na 

aplicação extensiva da exceção da própria legislação falimentar, referente à ação “que 

demandar quantia ilíquida”, que tem seguimento no juízo em que estiver sendo processada 

quando da decretação da falência (§1º do artigo 6º, LRE).1035 Conquanto, à evidência, na 

ação pauliana não se “demande quantia ilíquida”, ela é uma ação de conhecimento, que 

busca, mesmo que indiretamente, um benefício econômico ainda não definido (ilíquido), 

representado pelo bem objeto do negócio jurídico fraudulento.  

 

 Essa natureza de demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na 

LRE, e tampouco se cuida de um “crédito” sujeito ao concurso de credores, de modo que, 

                                                 
1034 “Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de 
pedir”. “Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das 
partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas 
simultaneamente”. 
1035 Nessa linha: “As ações de conhecimento contra o devedor falido ou em recuperação judicial não se 
suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo visando o benefício. As ações e execuções ajuizadas 
antes da declaração da falência, pelos credores por títulos não sujeitos a rateio e os que demandarem quantia 
ilíquida, cousa certa, prestação ou abstenção de ato não são atraídas pelo juízo universal e não são suspensas. 
O objeto da pretensão na ação pauliana é a anulação do negócio jurídico da venda do bem com o seu retorno 
ao patrimônio do vendedor, restaurando a garantia patrimonial para possibilitar a solução do seu débito com 
o credor, portanto, inexiste crédito para habilitação no juízo universal da recuperação judicial ou da falência 
de modo a se preservar a finalidade legal do artigo 6º da Lei nº 11.105/2005. Agravo impróvido” (TJMT, AI 
126103/2008, Rel. Des. José Tadeu Cury, DJMT 31.03.2009). 
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suspendendo-se a ação, haverá privação do acesso ao Poder Judiciário, para além da lesão 

que acarretará ao processo falimentar.1036  

  

 Com efeito, segundo pensamos, a melhor solução, afastada a suspensão, seria a 

conversão1037 da pauliana em ação revocatória falimentar – ou declaração de ineficácia do 

ato – por meio da aplicação do princípio da fungibilidade de meios, se ainda não houver 

sido proferida sentença de mérito.1038 Essa conversão será realizada na forma acima 

exposta, sempre sendo respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa (item 4.2.2). 

 

4.2.4 Superveniência do decreto de falência e fraude à execução 

 

Na hipótese de o decreto de falência ocorrer quando houver pedido de 

reconhecimento de fraude à execução em trâmite, cujo objeto seja determinado bem 

alienado fraudulentamente pelo falido, o destino desse pedido, igualmente, dependerá das 

circunstâncias envolvidas na fraude à execução. 

 

Se já reconhecida a fraude à execução em autos de processo executivo ou mesmo 

no bojo de embargos de terceiro, a ineficácia do ato fraudulento não terá mais efeitos 

                                                 
1036 Esse aspecto é muito bem apontado por Toledo, embora não tratando especificamente da ação pauliana: 
“na antiga LF dispunha-se que teriam prosseguimento, com o síndico, as ações e execuções movidas antes da 
quebra em que se demandasse ‘quantia ilíqüida, coisa certa, prestação ou abstenção de fato’. A previsão do 
art. 6º, §1º, da LRE estende-se à recuperação judicial. Por outro lado, a menção agora é feita exclusivamente 
aos casos em que não se pleiteia quantia certa e determinada não mais se aludindo às hipóteses antes 
previstas, e que correspondem às execuções para entrega de coisa e de obrigação de fazer e de não fazer. 
Estas não estão compreendidas na primeira, uma vez que se referem a pretensões bem diferentes. Fica-se sem 
saber se essas causas devem ou não prosseguir. É claro que a solução mais razoável é a que admite o 
prosseguimento, mesmo porque, não se tratando de créditos sujeitos a concurso, não se pode vedar à parte o 
acesso ao judiciário, pela via processual adequada” (TOLEDO, Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência, p. 70). 
1037 Sobre a possibilidade de “conversão” ensina Amendoeira Júnior que “seja no caso de fungibilidade 
enquanto escolha, ou de fungibilidade enquanto conversão formal, ou conversão por aproveitamento, o 
importante é perceber que o escopo do ato e a possibilidade de fazer com que este gere efeitos processuais 
com vistas à resolução da questão de fundo mediante a correção ou superação da forma é o que efetivamente 
nos importa” (AMENDOEIRA JÚNIOR, Fungibilidade de meios, p. 99). 
1038 Cahali defende posição contrária, especialmente diante de seu entendimento no sentido de que somente 
poderiam ser objeto da ação revocatória (artigo 130) os atos praticados dentro do termo legal: “a ação 
pauliana não é incompatível com a superveniente falência do devedor comerciante [...]”, “daí a jurisprudência 
majoritária no sentido de que a ação pauliana de direito comum não se suspende com a decretação da falência 
[...]”; ou “quando não, admite-se a transformação da ação pauliana em revocatória falencial pela 
superveniência, no curso daquela, da quebra do devedor [...]” (CAHALI, Fraude contra credores, p. 607). 
Também Shimura sustenta que “a ação pauliana civil pode ser usada como instrumento para coibir ou 
castigar a fraude. Se ajuizada a anulatória, sobrevier a falência, o processo da ação anulatória não se suspende 
nem se extingue com a decretação da quebra” (SHIMURA, A defesa coletiva por meio da ação revocatória, 
p. 940).  
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apenas em relação ao credor demandante: esse bem será arrecadado, realizado como ativo, 

na forma dos artigos 139 e seguintes da Lei 11.101/05.  

 

Ou seja, se antes da quebra a ineficácia beneficiava apenas ao credor/exequente 

(natureza individualista e privatista), após o decreto da falência o princípio do par conditio 

creditorum deverá ser observado, para que o valor referente ao bem objeto da fraude 

beneficie à massa falida, em atendimento à ordem legal de pagamento dos credores. Trata-

se de mais uma manifestação do caráter coletivo da ineficácia falimentar.1039 

 

Para as hipóteses de execução e embargos de terceiro – nos quais tenha sido 

realizado o pedido de declaração de fraude à execução –, de todo modo, na forma dos 

artigos 6º e 99, inciso V da LRE, seria o caso de suspensão da demanda, cabendo ao 

administrador judicial tomar as medidas necessárias para tanto, especialmente com atenção 

para que o bem objeto da fraude seja arrecadado para oportuna alienação na falência 

(artigo 108 e seguintes, LRE). 

 

No entanto, se, porventura, reconhecida a fraude à execução, já tenha sido 

designada hasta pública no momento da quebra, segundo pensamos, salvo se houver 

determinação diversa na sentença da quebra ou o bem seja indispensável para a futura 

alienação na forma do artigo 140 da LRE, em atenção à economia processual, poderá o 

juízo falimentar determinar a realização da hasta, mas o produto da venda não será 

levantado pelo exequente, e sim entregue à massa falida.1040  

                                                 
1039 Em sentido contrário há um precedente do STJ, favorecendo um único exequente que fora beneficiado 
pela declaração de fraude à execução, em detrimento da massa falida. No voto vencido do Min. José Delgado 
foi consignado, corretamente, que “se a fraude de execução reconhecida produziu efeitos no executivo 
individual promovido pelo Banco do Brasil, ele continua a contaminar o processo falimentar aberto 
posteriormente. Tem-se a projeção, na execução coletiva, dos efeitos da fraude à execução anteriormente 
reconhecida em executivo promovida por um só dos credores. Não há como, aplicando-se princípios da 
lógica, conceber-se ter existido fraude à execução, unicamente, para beneficiar o credor individual e 
desprezar-se os efeitos dela na execução coletiva posteriormente instalada. A perdurar essa interpretação, 
desatende-se ao preceito posto no art. 7º, § 2º, da Lei de Falências que estatui: ‘O Juízo de falência é 
indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa 
falida, os quais serão processados na forma determinada nesta lei’. Outrossim, não se nega que o Banco do 
Brasil é credor quirografário da massa falida e dos seus avalistas-sócios. Este, portanto, subordinado à regra 
dos arts. 23 e 24 da Lei de Falências” (Resp 201385, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 02.04.2001). 
1040 Nas palavras de Coelho, “sendo um dos objetivos da falência a venda dos bens do ativo da falida, e a 
execução individual já estando adiantada a ponto de se encontrar às vésperas de alienação judicial, 
recomenda o princípio da economia que se realize o ato nesta última. Nesse sentido, a hasta (praça ou leilão) 
é realizada na época da designação, mas o seu produto não é levantado pelo exequente, e sim entregue à 
massa. O credor que movia a execução individual deverá habilitar seu crédito na falência. Resultando 
infrutífera a hasta e não mais subsistindo as razões de economia processual que justificavam a exceção, 
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Por outro lado, se o pedido de reconhecimento da fraude à execução ainda estiver 

pendente de decisão na oportunidade da sentença declaratória da falência, a execução ou 

embargos de terceiro ficarão sujeitos à suspensão prevista na legislação falimentar (artigos 

6º e 99, LRE), cabendo ao credor habilitar seu crédito nos autos do processo falimentar. 

 

Para o reconhecimento da fraude à execução pendente de decisão nessas demandas, 

caberá ao administrador judicial tomar as medidas necessárias em defesa dos interesses da 

massa falida, requerendo ao próprio juízo falimentar que reconheça a fraude à execução 

perpetrada pelo falido. 

 

Caso o negócio objeto da fraude à execução corresponda a uma das hipóteses do 

artigo 129 da LRE (ineficácia objetiva), a declaração da ineficácia poderá ser realizada 

com fundamento na fraude à execução (artigo 592 do Código de Processo Civil) ou no 

próprio artigo 129, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto. 

 

E essa conclusão pode ser extraída da leitura do parágrafo único do artigo 129, que 

permite essa interpretação: “A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada 

em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo”. A 

declaração incidental de ineficácia poderá se dar, naturalmente, no curso de um processo 

de execução.1041 

 

Em sendo hipótese que não se enquadra no artigo 129, dispensa-se a necessidade de 

ajuizamento da ação revocatória do artigo 130 da LRE, cabendo ao juízo falimentar o 

simples reconhecimento da fraude à execução, com fundamento na legislação processual, 

com a diferencial de que o reconhecimento da ineficácia beneficiará a massa falida, e não 

apenas ao credor/exequente. 

 

                                                                                                                                                    
suspende-se também essa execução individual. O bem penhorado é arrecadado para oportuna alienação na 
falência” (COELHO, Curso de direito comercial, p. 324).  
1041 “Quando a ineficácia do negócio jurídico praticado pelo falido é objetiva, isto é, independe de prova de 
fraude, não é mais necessária ação revocatória. A ineficácia objetiva pode ser declarada por simples despacho 
do juiz nos autos da falência, de ofício, ou em qualquer ação ou execução (LF, art. 129, parágrafo único)” 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Falência: principais alterações. Revista do Advogado, São Paulo, ano XXV, n. 83, 
p. 51-55, set. 2005, p. 54). Ver, supra, item 3.2.7.2. 
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Tal solução, apesar de não prevista na legislação – falimentar e processual – é a que 

melhor atende aos interesses da massa falida. Não seria razoável exigir-se o ajuizamento de 

ação revocatória, com necessidade de ampla produção da prova do conluio fraudulento, se 

a própria legislação processual dispõe de um caminho muito mais simples e eficiente para 

o reconhecimento da fraude e consequente ineficácia do negócio jurídico. 

 

Consoante já mencionado1042, a fraude à execução, a exemplo da ineficácia de atos 

prescrita no artigo 129 da LRE, diante da gravidade do ato praticado, contém uma carga 

publicista muito mais alta, dispensando-se: (i) o ajuizamento de demanda própria para seu 

reconhecimento; e (ii) a prova do consilium fraudis.1043 Se antes do decreto de falência 

prescindia-se de prova má-fé e do ajuizamento da ação, não seria coerente que depois da 

quebra se beneficie o devedor, agora com insolvência reconhecida (falência).   

                                                 
1042 Ver, supra, item 2.2. 
1043 “A fraude toma aspectos mais graves quando praticada depois de iniciado o processo condenatório ou 
executório contra o devedor. É que então não só é mais patente que nunca o intuito de lesar os credores, 
como também a alienação dos bens do devedor constitui verdadeiro atentado contra o eficaz desenvolvimento 
da função jurisdicional já em curso, porque lhe subtrai o objeto sobre o qual a execução deve recair. Por isso, 
ainda mais eficaz se torna a reação da ordem jurídica contra o ato fraudulento. Sem necessidade de ação 
especial, visando destruir os efeitos prejudiciais do ato de alienação, a lei, sem mais, nega-lhes 
reconhecimento. Isto é, o ato de alienação, embora válido entre as partes, não subtrai os bens à 
responsabilidade executória: eles continuam respondendo pelas dívidas do alienante, como se não tivessem 
saído do seu patrimônio. Além disso, a lei dispensa a prova do elemento subjetivo da fraude, do consilium 
fraudis. A intenção fraudulenta está in re ipsa; e a ordem jurídica não pode permitir que, enquanto pende 
processo, o réu altere a sua posição patrimonial, dificultando a realização da função jurisdicional” 
(LIEBMAN, Processo de execução, p. 173). 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

 O presente trabalho, como inicialmente consignado, teve com escopo o estudo da 

ação revocatória falimentar, com foco na análise da dicotomia “ineficácia objetiva” e 

“ineficácia subjetiva” estabelecida pelos artigos 129 e 130 da Lei 11.101/05.  

 

 Mantendo a tradição das legislações precedentes, a vigente legislação falimentar 

adota uma divisão entre (i) os atos para os quais se dispensa o conluio fraudulento, que 

poderão ser declarados ineficazes independentemente do ajuizamento de ação própria, 

inclusive ex officio (ineficácia objetiva – artigo 129); e (ii) os atos cuja declaração de 

ineficácia, por meio da ação revocatória falimentar, exige prova do conluio fraudulento e 

do efetivo prejuízo à massa falida (ineficácia subjetiva – artigo 130). 

 

 A hipótese que serviu de base para a presente tese foi a de demonstrar a real 

dimensão dessa dicotomia, não nos limitando à comum diferenciação apenas pela: (i) 

dispensa do elemento subjetivo na ineficácia objetiva; (ii) enumeração taxativa dos atos 

passíveis de ineficácia objetiva; e (iii) desnecessidade de ajuizamento da ação no caso de 

ineficácia objetiva (sobretudo a partir do advento da atual legislação falimentar). 

 

 A adequada diferenciação entre as duas hipóteses legais de ineficácia falimentar 

extrapola o interesse meramente acadêmico. Há diversas consequências de fundamental 

importância decorrentes dessa dicotomia, não apenas relacionadas aos aspectos 

processuais, mas referente aos efeitos da decisão declaratória de ineficácia falimentar em 

relação à massa falida, ao falido, aos terceiros de boa-fé e má-fé. 

 

 Após a realização de um estudo separado da ineficácia objetiva e da ineficácia 

subjetiva, mediante a análise aprofundada das principais características de cada uma delas 

(doutrina e jurisprudência), verificou-se que há diversos aspectos que, conquanto 

disciplinados de forma diversa pela legislação, na realidade são muito semelhantes. 

 

 A corrente diferenciação entre “atos ineficazes” (artigo 129) e “atos revogáveis” 

(artigo 130) não nos parece correta. Não obstante a redação adotada tradicionalmente pela 
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legislação nacional – e em outros países –, nas duas situações o que se obtém é a decisão, 

de natureza declaratória, de ineficácia do ato em relação à massa falida, para que o bem, 

ainda que, teoricamente, mantido no patrimônio de terceiro, possa integrar o acervo de 

bens do falido para fins de realização do ativo, em benefício da massa de credores.  

 

 Permite-se, assim, adotar-se a classificação das duas hipóteses como ineficácia 

objetiva (artigo 129 da LRE) e ineficácia subjetiva (artigo 130 da LRE), considerando-se 

que em ambas as situações se está diante de decisão judicial (sentença ou decisão 

interlocutória) de natureza declaratória, cuja consequência é a ineficácia relativa do ato 

(inoponibilidade) em face da massa falida. 

 

 As consequências da declaração judicial são as mesmas, pois se está no campo da 

ineficácia dos negócios jurídicos; o que difere uma situação da outra são os requisitos 

necessários para o reconhecimento da ineficácia (especialmente o elemento subjetivo) e os 

meios para que seja declarada a ineficácia (o aspecto processual do artigo 129 é 

simplificado).  

    

 E, apesar de tal aspecto não receber muita atenção pela doutrina nacional, na 

ineficácia objetiva e na ineficácia subjetiva, somadas à declaração de ineficácia, constata-

se o caráter restitutório da decisão, para que o bem retorne à massa falida, restaurando-se 

a garantia patrimonial dos credores, inclusive mediante a instauração de execução 

(cumprimento de sentença) do capítulo condenatório da decisão, se necessário.  

  

 O elemento objetivo (eventus damni) é relativamente presumido na ineficácia 

subjetiva e na ineficácia objetiva. A decretação da falência acarreta uma presunção de 

insolvência do devedor, pela manifesta ausência de condições de realizar o pagamento de 

todos os seus credores. E essa insolvência é suficiente para a caracterização do dano aos 

credores, considerando-se ainda a violação do princípio da par conditio creditorum, que 

poderá ser isoladamente considerado para o fim de caracterização do eventus damni. 

 

 Desse modo, conquanto existam outras distinções entre a ineficácia subjetiva e 

ineficácia objetiva – o objeto da ineficácia, o prazo para declaração, o momento em que o 

ato foi praticado e a disciplina dos atos praticados com base em plano de recuperação 
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judicial e securitização de créditos – o fator realmente determinante na dicotomia é o 

elemento subjetivo (consilium fraudis). 

 

 Embora na ineficácia objetiva também se esteja diante de fraude contra credores, 

existe uma presunção absoluta da má-fé dos envolvidos, de modo que o consilium fraudis 

torna-se irrelevante e independente de prova. Na ineficácia subjetiva, diversamente, a 

necessidade da prova do conluio fraudulento entre o devedor e o contratante (e eventual 

terceiro subadquirente) é a sua característica determinante. 

 

 O conluio fraudulento tem fundamental importância, reduzindo a amplitude da 

ineficácia subjetiva, especialmente em razão da tormentosa questão de sua prova: ainda 

que se dispense o animus nocedi, considerando-se configurado o conluio pela presença da 

ciência por parte de devedor sobre o prejuízo aos demais credores e o conhecimento do 

terceiro da insolvência do devedor, ainda assim há grande dificuldade de sua prova. 

  

 Por isso é que deve ser aceita a ideia de flexibilização da distribuição do ônus 

probatório, para que se espere também do terceiro elementos demonstrativos da sua boa-fé, 

isto é, de que tomou as cautelas esperadas do homem médio, sem prejuízo da produção 

probatória por meios indiretos, mediante o uso de provas circunstanciais ou indiciárias, 

dada a impossibilidade de investigação e conhecimento do íntimo do psiquismo da pessoa.  

   

 O elemento subjetivo, além dos aspectos acima expostos, traz também outras 

consequências na diferenciação da ineficácia objetiva e ineficácia subjetiva.  

 

 Segundo pensamos, é em razão dele - na verdade pela desobrigação de sua prova – 

que o legislador falimentar permitiu a dispensa da propositura de ação própria para a 

ineficácia objetiva, que poderá ser obtida por meio: (i) de declaração judicial, provocada 

pela parte ou de ofício, em decisão interlocutória nos autos do processo de falência; (ii) 

ação declaratória incidental; (iii) reconvenção em eventual ação que a massa falida seja 

demandada; (iv) arguição como matéria de defesa; e (v) ação revocatória (artigos 131 e 

seguintes da LRE). 

 

 Trata-se de relevante distinção entre a ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva, 

conquanto tenhamos concluído que essa diferenciação processual não tem a dimensão que 
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se espera, em razão da dificuldade do processo de subsunção às hipóteses legais dos artigos 

129 da LRE, que muitas vezes exigirá produção probatória e considerando-se a posição dos 

terceiros que sofrerão os efeitos da declaração de ineficácia, os quais poderão utilizar as 

ferramentas oferecidas pelo sistema para afastá-la. 

 

 Por fim, também como decorrência do elemento subjetivo, o modo como a massa 

falida, o próprio falido e os terceiros sofrerão os efeitos da decisão será significativamente 

diverso.  

 

 Para os terceiros de boa-fé, que somente existirão na ineficácia objetiva, a 

legislação falimentar oferece a possibilidade de pedido de restituição, habilitação de 

crédito (incluindo-se os benefícios permitidos ao possuidor de boa-fé pela legislação civil) 

e eventual indenização por perdas e danos em face do falido e seus garantes. Ao terceiro de 

má-fé – que poderá existir na ineficácia objetiva e na ineficácia subjetiva – resta somente a 

possibilidade de habilitação de seu crédito no valor correspondente ao negócio declarado 

ineficaz, recebendo o tratamento equivalente ao “possuidor de má-fé” previsto na 

legislação civil. 

 

 E, apesar dos aspectos de aproximação aqui estudados, a fungibilidade entre a 

ineficácia objetiva e a ineficácia subjetiva não é abrangente. A ampliação das vias 

processuais para a declaração de ineficácia objetiva não pode ser estendida à ineficácia 

subjetiva, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do devido processo 

legal, gerando futuras nulidades. 

 

 A possibilidade de fungibilidade – aqui entendida como a “conversão de meios”–, 

poderá ocorrer quando proposta a ação revocatória com fundamento no artigo 129 da LRE, 

a fim de se evitar uma sentença de improcedência sem julgamento de mérito e eventual 

transcurso do prazo decadencial para declaração de ineficácia subjetiva. Permite-se a 

emenda da petição inicial, para adaptação para a ineficácia subjetiva, ou, quando do 

saneamento do processo, indicando o magistrado que se cuida de hipótese que depende da 

demonstração do conluio fraudulento (ineficácia subjetiva). 

 

 Por outro lado, considerando-se o tratamento da fraude contra credores de forma 

sistemática – ação pauliana, fraude à execução e ineficácia falimentar objetiva e subjetiva – 
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não se pode excluir a possibilidade de fungibilidade entre todos esses remédios 

processuais, a depender de cada situação concreta, mas sempre privilegiando-se a 

efetividade processual e a importância do combate à fraude contra credores sobretudo no 

processo falimentar. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo o estudo da ação revocatória, focado na investigação da 

dimensão da dicotomia “ineficácia objetiva” e “ineficácia subjetiva” adotada pela legislação 

falimentar (artigos 129 e 130 da Lei 11.101/05). Partindo-se da premissa de que em ambas as 

hipóteses se cuida de ineficácia relativa do ato em relação à massa falida, buscou-se analisar as 

principais diferenças entre as duas situações, sob os aspectos do direito material e processual, e 

suas consequências pragmáticas.  

A fim de se estabelecer o estudo crítico comparativo, na primeira parte do trabalho, procedeu-se ao 

exame do instituto da fraude contra credores e sua disciplina no Código Civil vigente, da ação 

pauliana e da fraude à execução.  

Na segunda parte, foi realizado o estudo da fraude contra credores no processo falimentar, 

partindo-se da evolução do instituto no Brasil, análise da sua disciplina no Decreto-Lei 7.661/45 e 

análise comparativo com a vigente legislação. 

Procedeu-se ao exame da ineficácia objetiva, em diversos aspectos: (i) a natureza jurídica da 

declaração de ineficácia; (ii) os elementos subjetivo, objetivo e temporal; (iii) as hipóteses legais de 

ineficácia objetiva previstas na lei; (iv) a via processual adequada para a declaração da ineficácia; 

(v) o prazo para declaração; e (vi) os efeitos da decisão que declara a ineficácia, em relação ao 

falido, à massa falida e aos terceiros (de boa-fé e de má-fé). Na mesma linha de sistematização, 

realizou-se o estudo da ineficácia subjetiva (representada pela ação revocatória falimentar): (i) a 

ausência de tipicidade da ação revocatória; (ii) a natureza jurídica da sentença; (iii) os elementos 

subjetivo, objetivo e temporal; (iv) a legitimidade ativa e passiva; (v) o prazo para declaração; (vi) 

a medida cautelar de sequestro; e (vii) os efeitos da sentença de procedência dos pedidos, em 

relação ao falido, à massa falida e aos terceiros (de boa-fé e de má-fé). 

Na terceira parte, realizou-se a investigação comparativa da ineficácia objetiva e subjetiva, 

partindo-se das conclusões obtidas previamente, formando-se um quadro comparativo crítico entre 

as duas hipóteses legais, demonstrando-se a aproximação entre elas. Examinou-se, ainda, como a 

ineficácia falimentar interage com demais meios de combate à fraude contra credores no direito 

civil, perquirindo-se sobre a possibilidade de fungibilidade entre todos esses remédios processuais. 

 

Palavras-chave: falência – revocatória – ineficácia objetiva – ineficácia subjetiva – fraude 
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ABSTRACT 

 

This work has as its scope the study of the revocation suit, focused on the investigation of the 

dichotomy dimension “objective ineffectiveness” and “subjective ineffectiveness” adopted by the 

bankruptcy legislation (articles 129 and 130 of the Law 11.101/05). Starting from the premise that 

both hypotheses take care of the ineffectiveness of the act in relation to the bankrupt estate, this 

work intended to analyze the main differences between the two situations, under the aspects of the 

material and procedural law, and their pragmatic consequences.  

In order to establish the comparative critical study, in the first part of the work, it examined the 

fraud against creditors and its discipline on the current Civil Code, the defeasance action (pauliana) 

and the fraud of execution. 

In the second part, the study of fraud against creditors was conducted on the bankruptcy process, 

starting from the evolution in Brazil, the analysis of its discipline on the Decree-Law 7.661/45 and 

a comparative examination with the current legislation.    

The work then examined the objective ineffectiveness in various aspects: (i) the legal nature of the 

declaration of ineffectiveness; (ii) the subjective, objective and temporal elements; (iii) the legal 

hypotheses of the objective ineffectiveness foreseen on the law; (iv) the appropriate procedural 

form to the declaration of ineffectiveness; (v) the deadline for the declaration; and (vi) the effects 

of the decision that declares the ineffectiveness, in relation to the insolvent, to the bankrupt estate 

and to third parties (of good and bad faith). On the same line of systematization, it was conducted 

the study of the subjective ineffectiveness (represented by the bankruptcy revocation suit): (i) the 

absence of typicity of the revocation suit; (ii) the legal nature of the sentence; (iii) the subjective, 

objective and temporal elements; (iv) the active and passive legitimacy; (v) the deadline for the 

declaration; (vi) the precautionary measure of seizure; and (vii) the effects of the condemnation 

sentence in relation to the insolvent, to the bankrupt estate and to third parties (of good and bad 

faith).  

In the third part, a comparative investigation of the objective and subjective ineffectiveness was 

conducted, starting from the conclusions previously obtained, forming a critical comparative 

picture between the two legal hypotheses, demonstrating the approximation between them. It was 

also examined how the bankruptcy ineffectiveness interacts with other means to combat fraud 

against creditors, analyzing the possibility of fungibility (commingling) among all these procedural 

remedies. 

 

Key words: bankruptcy – revocation suit – objective ineffectiveness – subjective ineffectiveness – 

fraud  
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RIASSUNTO 

 

La presente tesi ha come finalità lo studio dell’azione revocatoria, focato nell’investigazione della 

dimensione della dicotomia ‘inefficacia obiettiva e inefficacia soggettiva’ adottata dalla 

legislazione fallimentare (articoli 129 e 130 della legge 11.101/05).  

Partendo dal principio che ambedue le ipotesi si fondano sull’inefficacia relativa dell’atto in 

relazione alla massa dei creditori, si cercò pertanto di analizzare le principali differenze tra le due 

situazioni, sotto gli aspetti del diritto materiale e di quello processuale e le rispettive conseguenze 

pragmatiche.       

Al fine di stabilire uno studio critico comparativo si è proceduto, nella prima parte del lavoro, allo 

studio dell’istituto della frode contro i creditori e la loro disciplina nel codice civile vigente, 

dell’actio pauliana (azione revocatoria ordinaria) e della frode fino all’esecuzione forzata. 

Nella seconda parte si realizzò lo studio della frode contra i creditori nel processo fallimentare, 

partendo dalla sua evoluzione nel Brasile, l’analisi della sua disciplina nel Decreto Legge 7.661/45 

e l’analisi comparativa con la legislazione vigente. 

Si è proceduto allo studio dell’inefficacia obiettiva in diversi aspetti: (i) la natura giuridica della 

dichiarazione dell’inefficacia; (ii) gli elementi soggettivo, obiettivo e temporale; (iii) le ipotesi 

legali dell’inefficacia obiettiva ai sensi della legge; (iv) la via processuale adatta alla dichiarazione 

dell’inefficacia; (v) il termine processuali per la dichiarazione; e (vi) gli effetti della decisione che 

dichiara l’inefficacia per quanto riguarda il fallito, la massa dei creditori e i terzi (di buona e di 

malafede). 

Secondo la stessa linea di sistematizzazione, si realizzò lo studio dell’inefficacia soggettiva 

(rappresentata dall’azione revocatoria fallimentare): (i) l’assenza di tipicità dell’azione revocatoria; 

(ii) la natura giuridica della sentenza; (iii) gli elementi soggettivo, obiettivo e temporale; (iv) la 

legittimità attiva e passiva; (v) il termine di decadenza per la dichiarazione; (vi) la misura cautelare 

del sequestro; e (vii) gli effetti della sentenza di precedenza in relazione al fallito, alla massa dei 

creditori ed ai terzi ( di buona e di malafede). 

Nella parte terza si realizzò un’investigazione comparativa dell’inefficacia obiettiva e di quella 

soggettiva partendo dalle conclusioni ottenute precedentemente e dimostrando l’avvicinamento tra 

le due. Si indagò come l’inefficacia fallimentare interagisce con gli ulteriori mezzi per combattere 

la frode contra i creditori nel diritto civile, investigandone la possibilità di fungibilità tra tutti questi 

rimedi processuali. 

 

Parole chiave: fallimento – revocatoria fallimentare – inefficacia obiettiva – inefficacia soggettiva – 

frode 


