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RESUMO 

Verificada a existência de diversos entendimentos conflitantes a respeito 

da relevância que a boa ou a má-fé desempenham para a configuração da fraude de 

execução e dos riscos decorrentes da indefinição quanto à matéria, propõe-se, nesta tese, a 

apresentação de nova hipótese interpretativa que, à luz da história e do regramento atual do 

instituto, identifique qual é e em que casos se faz relevante o elemento subjetivo na fraude 

de execução. 

Para atingir esse objetivo, parte-se da análise das hipóteses de fraude de 

execução previstas na legislação em vigor e do estabelecimento de algumas premissas 

conceituais necessárias ao desenvolvimento do trabalho. Também no início da tese, é 

exposto o entendimento atualmente dominante na doutrina e na jurisprudência em relação 

à matéria, apresentando-se críticas em relação ao mesmo, com base em pesquisa de casos 

concretos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Em seguida, são identificadas a feição e a relevância do elemento 

subjetivo tal como originalmente apresentadas na história do instituto, confrontando-as 

com as que lhe estabelece entendimento dominante e demonstrando a sua prevalência tanto 

à luz da legislação em vigor, quanto em relação à moderna concepção da responsabilidade 

patrimonial. 

A tese prossegue com a apresentação de sugestão de metodologia para 

análise dos casos de fraude de execução. 

Finalmente, conclui-se o trabalho com a verificação das propostas 

legislativas para a disciplina futura da fraude de execução, apresentando-se sugestão 

alternativa, baseada na análise dos problemas verificados e na solução oferecida pela 

hipótese apresentada nesta tese. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Once verified the existence of many conflicting positions about the 

relevance that the good or bad faith may have on the configuration of the “fraude de 

execução” (literally: fraud of execution) and the risks deriving from the lack of definition 

about this subject, we propose, on this thesis, to present a new interpretative hypothesis 

which, on the light of the history and recent ruling of the institute, identifies what is the 

subjective element in the “fraude de execução” and in which cases it becomes relevant.  

In order to achieve such aim, we start from the analysis of the hypothesis 

of “fraude de execução” foreseen in the current law and by establishing some conceptual 

premises that are necessary to the development of the work. Also, in the beginning of the 

thesis, we expose the prevailing position on the current jurisprudence and doctrine and 

criticize it based on the research of precedents of our Superior Court (Superior Tribunal de 

Justiça). 

Afterwards, we identify the features and relevance of the subjective 

element such as originally presented on the history of the institute, comparing them with 

those established by the dominant position and demonstrating its prevalence, even on the 

light of the effective rules, than in relation to the modern concept of patrimonial 

responsibility.  

The thesis continues with the suggestion of a methodology to analyze the 

cases of “fraude de execução”. 

Finally, the work is concluded with the study of the bills regarding the 

future ruling of the “fraude de execução” and an alternative suggestion is presented, based 

on the analysis of the problems verified and on the solution offered by the hypothesis 

presented on this thesis.  



 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- Objeto desta tese 

É relevante para a configuração das hipóteses de fraude de execução 

previstas no artigo 593 do CPC a boa ou a má-fé das pessoas nelas envolvidas? 

Diferentemente da maioria das questões jurídicas, em que os intérpretes 

se dividem em duas correntes antagônicas, com a eventual formação de terceira corrente 

intermediária, a pergunta acima formulada provoca na doutrina e na jurisprudência as mais 

diversas respostas, que podem ser ordenadas conforme a maior ou menor relevância que 

atribuam ao elemento subjetivo para a configuração da fraude de execução. 

Num extremo, encontraríamos o entendimento, outrora majoritário, que 

defende a absoluta irrelevância da boa ou má-fé dos envolvidos para a configuração das 

hipóteses de fraude de execução.1 

No outro extremo, estaria o entendimento, atualmente dominante, que 

sustenta a total relevância do elemento subjetivo, não havendo fraude de execução sem que 

tanto o devedor quanto o terceiro – seja ele imediato ou mediato2 – estejam de má-fé.3 

                                                           
1Nesse sentido, Pontes de Miranda: "toda indagação da má-fé é estranha à concepção do instituto, em 

qualquer dos incisos do art. 593. (...) É preciso que não se intrometa no assunto da fraude à execução o 
elemento da culpa, nem, tão-pouco, do lado do adquirente, o elemento da má-fé." (MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Atualização legislativa por Sérgio 
Bermudes. 2. ed. rev. e aumen. Rio de Janeiro: Forense, 2001. t. 9, p. 344-345); Liebman: "a lei dispensa a 
prova do elemento subjetivo da fraude, do consilium fraudis. A intenção fraudulenta está in re ipsa." 
(LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Com notas de atualização do Prof. Joaquim Munhoz de 
Mello. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 108); José Sebastião de Oliveira: "na configuração da fraude de 
execução não há que se provar que o devedor agiu dolosamente, alienando o único bem que possuía, ou 
então que o adquirente tinha ciência, na época da aquisição, da ação em curso que levaria aquele ao estado 
de insolvência.” (OLIVEIRA, José Sebastião de. Fraude à execução. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 
74) e, mais atualmente, Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa: "não se exige, para a aplicação do 
instituto, a citação do executado, nem se cogita da boa-fé do adquirente do bem alienado, quer se cuide de 
aquisição realizada diretamente do executado, quer se cuide de aquisição de terceiro, após alienações 
sucessivas." (YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Do caráter objetivo da fraude à execução e 
suas consequências (artigo 593, II, do CPC). Revista Dialética de Direito Processual, n. 25,p. 45, abr. 
2005). 

2Sobre a terminologia usada nesta tese, inclusive o sentido de "devedor" e "terceiro imediato e mediato" aqui 
mencionados, cf. item 2.1, infra. 

3Nesse sentido, Gelson Amaro de Souza: "para a configuração da fraude de execução, necessária se faz, a 
presença da má-fé, tanto do devedor que vende ou onera a coisa, bem como do terceiro adquirente." 
(SOUZA, Gelson Amaro de. Fraude de execução e o direito de defesa do adquirente. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2002. p. 90); Araken de Assis: "é a partir da data em que ocorreu a citação do réu, portanto, que se 



 

 

 

 

Entre os dois extremos, há várias posições intermediárias, como (i) a que 

exige apenas a má-fé do devedor, decorrente de sua citação, não a do terceiro;4 (ii) a que 

simplesmente sustenta que apenas a má-fé do terceiro seria relevante para a configuração 

da fraude de execução, não a do devedor;5 (iii) a que vislumbra a existência de presunções 

                                                                                                                                                                                
passará a cogitar da fraude contra a execução" e, mais adiante, diz que, ausente o registro público da citação 
ou da penhora, "incumbe ao exequente provar, por outros meios, que o adquirente conhecia a 
litispendência." (ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003. p. 246 e 252); Cledi de Fátima Manica Moscon: "é de se concluir pela necessidade da 
citação o demandado como marco temporal inicial a configurar, em fraude de execução, os atos de 
disposição praticados pelo devedor. Entretanto o critério não deve ser rígido, comportanto prova inequívoca 
da ciência do réu da demanda em curso, mesmo antes de citado (...) a scientia fraudis há de ser exigida para 
que o terceiro adquirente sofra os efeitos da constrição dos bens adquiridos" (MOSCON, Cledi de Fátima 
Manica. Fraude de execução judicial. São Paulo: LTr, 2007. p. 104 e 118); Dinamarco "reputa-se momento 
inicial do processo, para o fim de caracterização da fraude executiva, aquele em que é feita a citação do 

demandado e não aquele em que o processo tem início (propositura da demanda); só então ele fica ciente 
da demanda proposta, não sendo razoável nem legítimo afirmar uma fraude da parte de quem ainda não 
tenha conhecimento da litispendência instaurada (...). Mas essa razão cessa quando por algum modo o 
demandado já tiver conhecimento da pendência do processo, antes de ser citado; essa é uma questão de fato 
a ser apreciada caso a caso, sendo legítimo considerar até mais maliciosa a conduta daquele que se furta à 
citação com o objetivo de desfazer-se de bens ou onerá-los antes que esta se consuma. (...) Em princípio, só 
podem considerar-se ineficazes os atos de disposição ou oneração de bens em fraude de execução se o 
adquirente tiver conhecimento da existência do processo ou houver razões para que não pudesse ignorá-la. 
Como é ele quem irá suportar diretamente os inconvenientes dessa ineficácia, não se admite que esta se 
imponha quando estiver absolutamente inocente, não sabendo e não tendo razoavelmente como saber da 
litispendência.” (“As Fraudes do Devedor”, Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. v. 4, p. 443-444); Paulo Henrique dos Santos Lucon: "antes da penhora, os requisitos 
caracterizadores da fraude de execução podem ser assim elencados: a) ato jurídico que importe a alienação 
ou oneração de bens; b) capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) após a sua citação em processo 
cognitivo ou executivo ou, ainda, o seu conhecimento inequívoco da existência da demanda por qualquer 
meio possível de ser provado judicialmente (p. ex. notificação) (...)A falta de registro não impede a 
alegação de fraude de execução, mas tem conseqüência direta sobre o ônus da prova. Isso significa, em 
síntese, que o exeqüente, sem o registro da penhora, tem o encargo de provar a má-fé do adquirente como 
imperativo de seu interesse. Ou seja, competirá ao exeqüente provar que o adquirente tinha conhecimento 
de que estava sendo movida em face do alienante demanda capaz de provocar um substancial desequilíbrio 
patrimonial de tal modo que ficaria insolvente." LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Fraude à execução, 
responsabilidade processual civil e registro da penhora. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, 
Porto Alegre, v. 1, n. 5, p. 132 e 139, maio/jun. 2000). É também esse o entendimento dominante na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica, por todos, no acórdão de sua Corte 
Especial no EREsp. 259.890/SP, rel. Min. José Delgado, j. 02.06.04: "não é possível a declaração de fraude 
de execução sem a existência de demanda anterior com citação válida" e na súmula 375, de março de 2009: 
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de 
má-fé do terceiro adquirente.” 

4Cf. MOURA, Mário Aguiar. Fraude de execução pela insolvência do devedor. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, n. 509, p. 301-302, mar. 1978; "Para a caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do 
Art. 593 do CPC é necessário apenas: alienação ou oneração de bens na pendência de demanda (de 
conhecimento ou executiva), com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência (...) Em 
momento algum a lei exige a ciência do adquirente como elemento da fraude de execução" (STJ, 3ª T., 
RMS 24.293/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 23.10.07). 

5Cf., entre outros, Frederico Fontoura da Silva Cais: "não se mostra lícito diferir tal marco [inicial da fraude 
de execução] para o momento em que for efetivada a citação do réu. (...) o que mais importa para fim de 
verificação da fraude é a ciência pelo terceiro adquirente – e não pelo réu – da existência do processo em 
curso" (CAIS, Frederico Fontoura da Silva. Fraude de execução. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 132 e 135 – 
sem colchetes no original). 



 

 

 

 

legais relativas no artigo 593 do CPC, ora em favor do credor, ora em favor do terceiro;6 

ou, ainda, (iv) a que entende que o elemento subjetivo somente seria relevante no caso 

específico de alienação ou oneração de bem penhorado.7 

A questão não é de menor importância e não pode permanecer ao sabor 

de tamanha diversidade de entendimentos. Sobre ela equilibram-se – em difícil, porém 

necessária convivência – nada menos que os princípios da responsabilidade patrimonial 

que, em substituição à responsabilidade pessoal do devedor, certamente é um dos maiores 

legados do direito romano, e do devido processo legal, advindo da Magna Carta de 1215, 

ambos erigidos em nosso ordenamento ao status de garantias constitucionais.8 

O instituto da fraude de execução busca, assim, conciliar dois objetivos: 

de um lado, evitar que a atividade jurisdicional se frustre porque os bens que estariam 

sujeitos a ela foram transferidos para o patrimônio de terceiro; e, de outro lado, definir 

claramente em que situações os bens permanecerão sujeitos à atividade jurisdicional ainda 

que estejam em patrimônio de terceiro. Esse sistema se completa, ainda, pela existência à 

disposição do terceiro de um meio processual para que esse possa alegar e provar que a 

                                                           
6Cf. José Eli Salamacha que, baseando-se no princípio da proporcionalidade, sustenta que "haverá presunção 

relativa em benefício do credor (autor), podendo ser declarada de imediato a fraude à execução, se a 
demanda tramitar na mesma comarca em que se localizar o imóvel litigioso ou no domicílio do alienante, 
cabendo ao adquirente provar o contrário por meio dos embargos de terceiro. (...) Se, no entanto, a 
demanda não correr na mesma comarca em que se localizar o imóvel objeto da alienação ou oneração, ou 
no domicílio do alienante, entendemos que a presunção relativa deva correr em favor do adquirente" 
(SALAMACHA, José Eli. Fraude de execução: direitos do credor e do adquirente de boa-fé. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 2005. p. 163-164) e mesmo acórdãos do Superior Tribunal de Justiça prolatados 
pouco antes da súmula 375: "o inciso II, do art. 593, do CPC, estabelece uma presunção relativa da fraude, 
que beneficia o autor ou exeqüente, razão pela qual é da parte contrária o ônus da prova da inocorrência dos 
pressupostos da fraude de execução" (STJ, 3ª T., REsp 618.625/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.02.08). 

7Nesse sentido, cf. Amílcar de Castro: "faz-se no registro de imóveis a inscrição das penhoras, arrestos e 
seqüestros de imóveis (...) não sendo feita a inscrição, o exeqüente deve provar as condições legais de 
existência de fraude de execução. Vale dizer: a inscrição só tem efeito de publicidade, e, vale como prova 
presumida, irrefragável, de conhecimento das condições da fraude por parte de terceiros." (CASTRO, 
Amílcar de. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1974. v. 8, p. 
86-87). Tal autor é o precursor dessa interpretação, fazendo-a já na vigência do Código de Processo Civil 
de 1939, como será visto no item 4.3, infra. Atualmente, dela também partilha Luiz Fux: "a lei exige o 
registro da penhora, quando imóvel o bem constrito. A novel exigência visa à proteção do terceiro de boa-
fé, e não é ato essencial à formalização da constrição judicial; por isso o registro não cria prioridade na fase 
de praceamento. Entretanto, a moderna exigência do registro, altera a tradicional concepção da fraude de 
execução; razão pela qual somente a alienação posterior ao registro é que caracteriza a figura em exame. 
Trata-se de uma exceção criada pela própria lei, sem que se possa argumentar que a execução em si seja 
uma demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência e, por isso, a hipótese estaria enquadrada no inciso 
II do art. 593 do CPC. A referida exegese esbarraria na ratio legis que exsurgiu com o nítido objetivo de 
proteger os terceiros adquirentes." (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e 
a execução extrajudicial. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 100). 

8Art. 5º, LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
Art. 5º, LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 



 

 

 

 

situação em que o bem foi transferido ao seu patrimônio não se configurava como alguma 

daquelas definidas como fraude de execução.9 

É nesse difícil equilíbrio que se insere o tema objeto desta tese. Será 

apenas definindo-se claramente em que consiste e que relevância tem o elemento subjetivo 

para a configuração das diversas hipóteses de fraude de execução, que tanto o credor 

quanto o terceiro saberão exatamente os ônus de que precisam se desincumbir para 

evitarem riscos a seus respectivos direitos. 

A permanecência da grande diversidade de entendimentos descrita acima 

leva, inexoravelmente, ao indesejável casuísmo, que somente contribui para aumentar o 

grau de desconfiança na atuação do Poder Judiciário10 e, portanto, deve ser combatido. 

Não nos parece útil, aqui, explorar cada um dos entendimentos 

existentes, verificando qual deles traria a resposta mais satisfatória à questão formulada 

acima. Até mesmo porque, segundo nossa análise, nenhum abarca todos os aspectos da 

solução que reputamos correta. 

                                                           
9O meio pelo qual, atualmente, o terceiro pode impugnar a configuração da fraude de execução no sistema 

aqui descrito são os embargos de terceiro (arts. 1.046 e ss. do CPC). Há, contudo, respeitável corrente 
doutrinária que questiona a constitucionalidade desse sistema, seja pela limitação do objeto dos embargos 
de terceiro, seja pelo diferimento do exercício do devido processo legal nesse caso. É o que sustenta Sérgio 
Coelho Junior com os seguintes fundamentos "os embargos de terceiro, embora ostentem a natureza de 
ação cognitiva constitutiva, não se oferecem como sede própria ao reconhecimento da fraude de execução, 
porque neles a cognição é sumária, tanto em sentido vertical, quanto em sentido horizontal. Ainda que se 
amplie e aprofunde a cognição nos embargos, subsistirá a incompatibilidade dessa via para a pesquisa da 
fraude – seja de execução, seja contra credores – pois ela somente se abre quando já consumada ou 
determinada a constrição do bem de terceiro. O contraditório tem de ser efetivo, ou seja, às partes (e a todo 
aquele que tiver uma pretensão de direito material a proteger em juízo) deve-se franquear a oportunidade de 
previamente influenciar a decisão que afetará seus direitos." (COELHO JUNIOR, Sérgio. Fraude de 

execução e garantias fundamentais do processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157). Não nos 
parece haver aqui qualquer inconstitucionalidade. Embora concordemos que a ampliação do objeto de 
discussão nos embargos de terceiro seja de todo vantajosa e, à semelhança de José Rogério Cruz e Tucci 
(Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
2006. p. 350), já a tenhamos sugerido em trabalho anterior (Embargos de terceiro: legitimidade passiva. 
São Paulo: Atlas, 2006. p. 105-107), os limites atuais dessa ação não comprometem o objetivo de discutir a 
ocorrência ou não de fraude de execução. Também sua posterioridade em relação à constrição não ameça a 
constitucionalidade do instituto. Nesse ponto, a situação assemelha-se à dos embargos do executado tal 
como vigiam à época em que escreveu o autor. O executado somente poderia embargar após ter seus bens 
constritos. E, mesmo considerando a disciplina atual da Lei n.º 11.382/2006, os embargos de terceiro ainda 
apresentam mais vantagens em relação aos embargos do devedor, pois diferentemente desses, aqueles 
sustam de imediato os atos executivos (art. 1.052, CPC) e dispõem de liminar possessória, que mantém ou 
reintegra o embargante na posse do bem (art. 1.051, CPC). 

10Segundo pesquisa denominada "Barômetro de Confiança nas Instituições Brasileiras", apresentada pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros em junho de 2008 e divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, 
apenas 56% dos entrevistados afirmaram confiar no Poder Judiciário (cf. <www.cnj.jus.br>). 



 

 

 

 

Ao contrário, preferimos confrontar a hipótese por nós apresentada nesta 

tese com o entendimento que atualmente tem se apresentado como dominante, enfocando 

seus pontos de divergência e as razões de nossa discordância. 

Assim, como já exposto, tem predominado o entendimento de que, para a 

configuração das diversas hipóteses da fraude de execução, é necessária a má-fé tanto do 

devedor quanto do terceiro – seja ele imediato ou mediato. Além disso, tem-se considerado 

tal má-fé como decorrente da ciência da pendência da ação, o que, do lado do devedor se 

dá por meio de sua citação, admitindo-se ainda outra prova, a cargo do credor; do lado do 

terceiro, dependeria da inscrição de algum ato que dê notícia da pendência da ação em 

registro público, ou outra prova, igualmente a cargo do credor. 

A hipótese que se pretende demonstrar nesta tese é que, ao contrário do 

que sustenta o entendimento dominante, o elemento subjetivo não é relevante para a 

configuração de todas as hipóteses de fraude de execução, sendo irrelevante (i) nos casos 

do artigo 593, I, do CPC – pendência de ação fundada em direito real –; (ii) quando, nos 

casos do artigo 593, II, do CPC – pendência de ação que possa reduzir o devedor à 

insolvência –, a notícia da pendência da ação constar de registro público; e (iii) nos casos 

do artigo 593, III, do CPC, cumulado com o artigo 129 da Lei n.º 11.101/2005 – período 

suspeito da falência. Somente nos outros casos o elemento subjetivo seria relevante para a 

configuração da fraude de execução. 

Mais ainda, procurar-se-á demonstrar que a feição do elemento subjetivo 

relevante para a configuração da fraude de execução não é a má-fé tanto do devedor quanto 

do terceiro, decorrente de sua efetiva ciência da pendência da ação, como o apresenta o 

entendimento dominante, e sim apenas a má-fé do terceiro, sendo que essa decorre não só 

de sua ciência efetiva, como também da existência de razão para que esse saiba da ação 

pendente e de sua possível consequência para o patrimônio do devedor. Além disso, 

sustentar-se-á, ainda, que não há base legal para se atribuir exclusivamente ao credor o 

ônus de prova quanto ao elemento subjetivo para a configuração da fraude de execução. 

Por fim, demonstrar-se-á que a hipótese acima enunciada não apenas 

apresenta-se mais fiel à origem histórica da fraude de execução, como também decorre de 

interpretação mais adequada aos vários dispositivos legais que se relacionam com a 

matéria e com a visão da ciência processual sobre a responsabilidade patrimonial. 



 

 

 

 

1.2- Organização e desenvolvimento do trabalho 

Para atingir o objetivo proposto, a primeira dificuldade a ser vencida é a 

definição dos contornos da própria fraude de execução. Dado o objeto específico desta 

tese, evitamos realizar, aqui, abordagem ampla, abarcando todos os aspectos do instituto, 

até porque já existem diversos trabalhos na doutrina processual brasileira nesse sentido.11 

Ao contrário, na primeira parte do trabalho, limitamo-nos a esclarecer questões 

relacionadas à terminologia utilizada nesta tese, a firmar algumas premissas conceituais e a 

identificar as hipóteses de fraude de execução atualmente previstas na legislação. 

Em seguida, definimos, à luz da doutrina e da jurisprudência, a feição e a 

relevância que o entendimento dominante atribui ao elemento subjetivo para a 

configuração da fraude de execução. 

Pretendendo por à prova o entendimento dominante frente aos 

dispositivos que disciplinam o instituto no Código de Processo Civil, verificamos que esses 

não fornecem orientação segura, uma vez que, após as sucessivas reformas processuais, as 

normas antigas e novas apontam para sentidos diferentes,12 dando ensejo às diversas 

interpretações acima expostas. Valendo-nos, portanto, do ensinamento de CARNELUTTI de 

que “per conoscere il diritto vigente occore studiare anche il diritto passato, come per 

conoscere il diritto di un paese ocorre studiare anche quello di un’altro,”13 para tal tarefa, 

procuramos, então, buscar elementos de apoio no direito pretérito e no direito estrangeiro. 

No entanto, uma das análises logo se viu frustrada pelo fato de a fraude 

de execução ser instituto sem similar nos ordenamentos estrangeiros.14 De fato, apenas 

                                                           
11Cf. SOUZA, Gelson Amaro de. Fraude de execução e o direito de defesa do adquirente, cit.; CAIS, 

Frederico Fontoura da Silva. Fraude de execução, cit.; SALAMACHA, José Eli. Fraude de execução: 

direitos do credor e do adquirente de boa-fé, cit.; COELHO JUNIOR, Sérgio. Fraude de execução e 

garantias fundamentais do processo, cit.; MOSCON, Cledi de Fátima Manica. Fraude de execução 

judicial, cit.; PEÑA, Ricardo Chemale Selistre. Fraude à execução. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009, apenas para citar as monografias mais recentes. 

12Nos artigos 592, V, e 593, existentes no sistema original do Código de Processo Civil, não há qualquer 
menção ao elemento subjetivo, seja do devedor, seja de terceiro, para a configuração da fraude de 
execução. No entanto, as alterações promovidas pelas Leis n.os 8.953, de 14 de dezembro de 1994, 10.444, 
de 7 de maio de 2002, e 11.382, de 6 de dezembro de 2006, introduziram as normas do § 4º do artigo 659 e 
do artigo 615-A, que versam sobre a presunção absoluta de ciência do terceiro quanto à existência da ação 
pendente, caso essa informação conste de registros públicos, criando aparente contradição no Código de 
Processo Civil. 

13CARNELUTTI, Francesco. Sistema di diritto processuale civile. Padova: Cedam, 1936 v. 1, p. 2. 
14A exclusividade brasileira da fraude de execução é pacífica na doutrina nacional. Cf., entre outros, LIMA, 

Alcides de Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. v. 
6, t. 2, p. 554; LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução, cit., p. 127; TEIXEIRA, Sálvio de 



 

 

 

 

para tomar por base os ordenamentos italiano e português, normalmente os mais utilizados 

como paradigma do direito processual brasileiro, sobretudo em matéria de execução, 

verificamos que, regulamentando situações assemelhadas àquelas em que incide a fraude 

de execução, existem disposições referentes à alienação de bem litigioso15 e alienação de 

bem penhorado,16 sendo as demais resolvidas similarmente à nossa fraude contra credores, 

com a necessidade de ajuizamento de ação autônoma semelhante à ação pauliana.17 

                                                                                                                                                                                
Figueiredo. Fraude de execução. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 609, p. 8, jul. 1986; OLIVEIRA, José 
Sebastião de. Fraude à execução, cit., p. 53; CAIS, Frederico Fontoura da Silva. Fraude de execução, cit., 
p. 111-112; SALAMACHA, José Eli. A fraude de execução no direito comparado. Revista de Processo, 

São Paulo, v. 31, n. 131, jan. 2006 p. 110; DINAMARCO, Cândido Rangel. As fraudes do devedor. In: 
______. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v. 4, p. 441. 

15Cf. o artigo 271º do Código de Processo Civil português: 
"Artigo 271º (Legitimidade do transmitente – Substituição deste pelo adquirente) 
1. No caso de transmissão, por acto entre vivos, da coisa ou direito litigioso, o transmitente continua a ter 

legitimidade para a causa, enquanto o adquirente não for, por meio de habilitação, admitido a substituí-lo. 
2. A substituição é admitida quando a parte contrária esteja de acordo. Na falta de acordo, só deve recusar-se 

a substituição quando se entenda que a transmissão foi efectuada para tornar mais difícil, no processo, a 
posição da parte contrária. 

3. A sentença produz efeitos em relação ao adquirente, ainda que este não intervenha no processo, excepto no 
caso de a acção estar sujeita a registo e o adquirente registar a transmissão antes de feito o registo da 
acção." 

E o artigo 111 do Código de Processo Civil italiano: 
"Art. 111 (Successione a titolo particolare nel diritto controverso) 
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo 

prosegue tra le parti originarie. 
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo é proseguito dal successore 

universale o in suo confronto.  
In ogni caso il successore a titolo particolare puó intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti 

vi consentono, l'alienante o il successore universale puó esserne estromesso.  
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo 

particolare ed é impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla 
trascrizione." 

16Cf. o artigo 819º do Código Civil português, com a redação do Dec.-Lei n.º 38/2003:  
"Artigo 819º (Disposição ou oneração dos bens penhorados) 
Sem prejuízo das regras do registro, são inoponíveis em relação à execução os actos de disposição, oneração 

ou arrendamento dos bens penhorados." 
E o artigo 2.913 do Código Civil italiano: 
"Art. 2.913. (Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato) 
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione 

(Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti 
del possesso di buona fede per i mobili (1.153 e seguenti) non iscritti in pubblici registri." 

17Cf. artigo 610º do Código Civil português: 
"Subsecção III – Impugnação pauliana – Artigo 610º (Requisitos gerais) 
Os actos que envolvam diminuição da garantia patrimonial do crédito e não sejam de natureza pessoal podem 

ser impugnados pelo credor, se concorrerem as circunstâncias seguintes: 
a) Ser o crédito anterior ao acto ou, sendo posterior, ter sido o acto realizado dolosamente com o fim de 

impedir a satisfação do direito do futuro credor; 
b) Resultar do acto a imposibilidade, para o credor, de obter a satisfação integral do seu crédito, ou 

agravamento dessa impossibilidade." 
E o artigo 2.901 do Código Civil italiano: 
"Sezione II – Dell'azione revocatoria – Art. 2.901 (Condizioni)  
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati 

inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle 
sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:  



 

 

 

 

Justifica-se, assim, nossa opção em não dedicarmos, nesta tese, um 

capítulo específico à análise detalhada de institutos de direito estrangeiro. No entanto, 

sempre que se mostrar útil, utilizaremos o confronto com tais institutos para elucidar 

algum ponto específico. De momento, partindo desse breve cotejo com os ordenamentos 

italiano e português, cabe apenas registrar que nosso regramento sobre a matéria mostra-se 

mais vantajoso, uma vez que o direito de executar bens alienados em fraude de execução 

proporciona maior garantia à eficácia da atividade executiva do que os institutos presentes 

naqueles países. Afirma-se isso, especialmente em relação ao caso do artigo 593, II, do 

CPC, pois, para a legislação italiana e portuguesa, haja ou não processo em curso quando 

alienado o bem, deve ser ajuizada ação autônoma para ser reconhecida a fraude. 

Diante do pouco proveito que traria a análise do direito estrangeiro para a 

elucidação do nosso tema específico, dedicamo-nos à pesquisa da parte histórica e, tendo 

em conta o ensinamento de CARLOS MAXIMILIANO de que “mais importante do que a 

história geral do Direito é, para o hermeneuta, a especial de um instituto e, em proporção 

maior, a do dispositivo ou norma submetida à exegese,"18 concentramos nossos esforços 

em traçar, passo a passo, a origem e a evolução da norma que hoje se encontra no artigo 

593 do CPC, identificando quais as hipóteses em que o elemento subjetivo se fazia 

relevante na história da fraude de execução e qual a feição que era atribuída e esse 

elemento subjetivo. 

Identificadas a feição e a relevância do elemento subjetivo para a fraude 

de execução extraídas na origem do instituto, faz-se o seu confronto com o entendimento 

dominante, confirmando a tese proposta tanto à luz da legislação em vigor, quanto em 

relação à moderna concepção do instituto da responsabilidade patrimonial. 

Feito isso, prossegue-se com a sugestão de metodologia para análise dos 

casos de fraude de execução com base na hipótese aqui proposta. 

                                                                                                                                                                                
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto 

anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il 
soddisfacimento;  

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di 
atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. 

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a 
titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. 

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.  
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti 

della trascrizione della domanda di revocazione." 



 

 

 

 

Finalmente, conclui-se o trabalho com a verificação das propostas dos 

Projetos de Lei n.os 3.057/2000 e 5.951/2009 para a disciplina futura da fraude de 

execução, apresentando sugestão alternativa, com base na análise empreendida nesta tese. 

                                                                                                                                                                                
18MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 

113. 



 

 

 

 

9- CONCLUSÃO 

Partimos, nesta tese, de pergunta para a qual não havia ainda uma 

resposta definitiva: seria relevante para a configuração dos casos de fraude de execução 

previstos no artigo 593 do CPC a boa ou a má-fé das pessoas nelas envolvidas? 

Dado o descompasso existente entre os dispositivos que regem a matéria, 

as posições a seu respeito vão de um extremo ao outro, passando por uma plêiade de 

correntes intermediárias sem que haja uma explicação satisfatória ao problema. 

O entendimento dominante atribui relevância exacerbada ao elemento 

subjetivo e o generaliza para todos os casos de fraude de execução, limitando a aplicação 

do instituto de tal forma, que chega praticamente a anulá-lo. 

Em busca da resposta a essa questão, rastreamos as alterações legislativas 

que deram origem ao descompasso atual, especificamente na disciplina dada pelo Código 

de Processo Civil de 1939. Prosseguindo na análise, resgatamos a feição e a relevância que 

eram atribuídas ao elemento subjetivo desde a origem da fraude de execução em 1850. 

Essa análise corroborou nossa hipótese original, qual seja: a de que o 

elemento subjetivo não é relevante para a configuração da fraude de execução em todos os 

casos do artigo 593. Ao contrário, nas hipóteses de pendência de ação fundada em direito 

real (art. 593, I, CPC), naquelas em que a pendência de ação que possa reduzir o devedor à 

insolvência constar de registro público (arts. 593, II, c/c 466, 659, § 4º, e 615-A, todos do 

CPC); e até mesmo em outras legalmente previstas, como a do ato praticado no período 

suspeito da falência (arts. 593, III, c/c 129 da Lei n.º 11.101/2005), a boa ou má-fé do 

terceiro é irrelevante para a configuração da fraude de execução. 

Nos demais casos, em que o elemento subjetivo seja, de fato, relevante 

para a configuração da fraude de execução, demonstramos que a investigação deve se 

limitar à esfera do terceiro, aferindo se havia ou não razão para esse saber da pendência da 

demanda, e não exigir prova de sua ciência efetiva. 

Ainda em contraposição ao entendimento dominante – que atribui ao 

credor o ônus da prova da presença do elemento subjetivo – demonstramos, com base em 



 

 

 

 

lição de BARBOSA MOREIRA, não haver regra legal alterando a distribuição dos ônus da 

prova nesse caso. 

Entre as vantagens da hipótese proposta, encontra-se a possibilidade de 

uma aplicação mais ampla e, ao mesmo tempo, mais segura do instituto, permitindo 

inclusive a sugestão de metodologia – baseada nas leis vigentes – para o reconhecimento 

da fraude de execução em seus diversos casos. 

Diante da existência de projetos de lei versando sobre o assunto, 

propomos, à luz da análise feita nesta tese, rumo alternativo para restabelecer e aprimorar a 

disciplina original da fraude de execução, proporcionando maior segurança na aplicação do 

instituto. 
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