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“Dúvida não há em que melhor atende às finalidades do
instituto, a exegese segundo a qual a boa-fé do adquirente
é fator que impossibilita a configuração da fraude à
execução, de modo que inviável se torna a decretação de
ineficácia da alienação se, ao seu tempo, não tinha ele
conhecimento da existência de ação pendente contra o
devedor-alienante” 3.
1 – Introdução.

O tema que nos propomos a estudar, apesar de debatido
em exaustão pela doutrina, até os dias de hoje ainda apresenta suscita entre
alguns autores brasileiros.
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Também os julgados, não obstante a pacificação do
Superior Tribunal de Justiça, bem como a edição da Súmula 375, ainda se
apresentam antagônicos nas instâncias inferiores, fato que requer, portanto, maior
debate doutrinário quanto à questão.

Cremos que já é tempo da jurisprudência brasileira
unificar o seu entendimento, mormente a Justiça do Trabalho, que em alguns
casos, vem reconhecendo a fraude de execução mesmo contra o terceiro
adquirente de boa-fé, visando, tão somente, a proteção do exeqüente-empregado
(credor).

A discussão faz-se ainda mais importante nestes tempos
pós-modernos4, sobretudo com a edição do novel Código Civil e todos os seus
princípios que mudaram o sistema do direito civil contemporâneo brasileiro.
Firmamos entendimento que o princípio da boa-fé prevalece na proteção do
terceiro adquirente quando da decretação da fraude de execução5.

Esse é o posicionamento majoritário da doutrina, que após
longos anos de discussão, firmou-se favoravelmente à proteção do terceiro de
boa-fé. Não poderia ser outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
com o qual, desde já, manifestamos a nossa plena concordância, ainda que haja
um posicionamento minoritário em contrário.
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O artigo pretende, portanto, provar o acerto destas
decisões que homenageiam o princípio da boa-fé.

2 – O conceito de fraude e a sua repulsa pelo direito brasileiro.
Humberto Theodoro Júnior6, valendo-se da lição dos
léxicos, afirma que a fraude equivale ao dolo, burla, engano, logração, abuso de
confiança, logro, ação praticada de má-fé. Para este autor, portanto, a lei,
inspirando-se nas fontes éticas, procura traçar um projeto de convivência social,
onde cada um se comporte honestamente, de modo a respeitar o patrimônio
alheio e os valores consagrados pela cultura.

O direito civil e processual civil brasileiro, desta feita,
valendo-se do princípio da boa-fé, reprime aqueles que procuram burlar a lei.
Nesse sentido, mais uma vez é a lição de Humberto Theodoro Júnior7:

“É pela valorização da boa-fé e pela condenação da má-fé
que se prepara o ordenamento jurídico para combater a
fraude, de maneira que, descobertos o embuste e o ultraje ao
preceito legal, seja cancelado o efeito antijurídico obtido,
com astúcia, pelo defraudador, e restaurado o direito
subjetivo por ele violado, a fim de que a verdade e a lei
triunfem sobre a mentira e a antijuridicidade”.
Que fique bem claro: a fraude de execução deve ser
repreendida com firmeza pelos aplicadores do direito, punindo veementemente
aqueles que se valem desta figura para prejudicar credores.

Apesar da fraude de execução possuir previsão até mesmo
no Código Penal8, é fácil notar que esta regra não foi capaz de inibir os
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fraudadores, haja vista a quantidade de decisões que decretam a fraude à
execução, sem causar, contudo, qualquer prejuízo, seja na seara criminal ou
cível.

Fica, portanto o apelo: que sejam criados novos
instrumentos, mormente no campo cível, com o intuito de obstar que os
fraudadores ajam de forma tão desprendida, em absoluta contrariedade ao
sistema civil brasileiro. Que os verdadeiros “laranjas” sejam punidos de forma
rigorosa.

Contudo, nos casos em que seja verificada a boa-fé do
terceiro adquirente, a aplicação das regras da fraude de execução não pode
prosperar.

3 – Os requisitos que configuram fraude de execução no Código de Processo
Civil e na doutrina.

A fraude de execução possui previsão no artigo 593 do
Código de Processo Civil9.

O inciso I do art. 593, para o presente estudo, não é
relevante. Trata de ineficácia da alienação ocorrida após a sentença proferida em
ação real, independentemente da forma pela qual terá ocorrido a transferência
dos bens, não importando se a sucessão terá sido através de um negócio jurídico
oneroso ou gratuito (inter vivos) ou decorrente do falecimento do proprietário
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(mortis causa) dos bens sobre os quais existia a pendência fundada no direito
real10.

Por sua vez, o inciso II do art. 593, do Código de Processo
Civil afirma que é configurada a fraude à execução quando, ao tempo da
alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à
insolvência.

Valendo-se deste dispositivo e da doutrina de Humberto
Theodoro Júnior em artigo específico acerca do tema11, podemos afirmar que
para a configuração de fraude de execução, são necessários três requisitos: (i) a
existência de demanda em curso contra o devedor ao tempo da alienação ou
oneração e para a qual já tenha sido citado (litispendência); (ii) a insolvência do
devedor, proveniente do ato de alienação ou oneração (eventus damni) e (iii) a
ciência12 do adquirente de estar em curso ação contra o devedor (scientia
fraudis).

Quanto ao primeiro requisito (i), é de se ressaltar que a
jurisprudência13, não obstante alguns entendimentos contrários da doutrina14,
10
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firmou o entendimento de que somente a citação válida induz à litispendência,
tal como determina o art. 219 do Código de Processo Civil.

Quanto ao segundo requisito (ii), a própria lei traz o
conceito de insolvência. Segundo o art. 748, do Código de Processo Civil, dá-se a
“insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do
devedor”. A insolvência ainda é presumida nos casos do art. 750, ou seja, quando
o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à
penhora ou quando forem arrestados seus bens, com fundamento no art. 813, I e
II do Código de Processo Civil.
Como bem asseverado por Yussef Cahali15, há consenso
doutrinário e jurisprudencial de que a caracterização de fraude de execução, nos
termos do inciso II do art. 593, depende da prova do prejuízo, ou seja, da falta ou
insuficiência de outros bens no patrimônio do executado; não bastando, só por si,
a alienação, sendo imprescindível que, feita quando já pendente demanda contra

jurisprudencial do conhecimento prévio. III – Tendo o Tribunal de origem afirmado, com base na prova
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Especial não conhecido.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1067216-PR, Rel. Des. Sidney Beneti, 3ª
Turma, 26 de Maio de 2009). No mesmo sentido: REsp 1111067, 3ª Turma, Rel. Sidney Beneti, j. 19 de
Maio de 2009 e REsp 751.481, 2ª Turma, Rel. Mauro Campbell Marques, j. 25 de Novembro de 2008.
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o devedor, aquela o reduza à insolvência, não encontrando o credor outros bens
para sobre eles executar o crédito16.

O último requisito da lição de Humberto Theodoro Júnior
(iii), qual seja, ciência do adquirente de estar em curso ação contra o devedor, é o
que mais nos interessa, merecendo, portanto, ser abordado em item apartado.
4 – A necessária ciência do adquirente de demanda em curso contra o
devedor para configuração da fraude à execução.

O consilium fraudis, ou seja, a participação do terceiro
adquirente de forma consciente de estar prejudicando os credores do alienante
ganhou, ao longo dos últimos anos, maiores adeptos na doutrina como requisito
essencial para a configuração de fraude de execução.

Tal fato certamente se deu em razão da entrada em vigor
do Código Civil de 2002, que trouxe maior desenvolvimento e aplicabilidade do
princípio da boa-fé nas relações civis.

A boa-fé, consagrada no Código Civil de 2002, determina
às partes que se pautem de forma proba nas relações civis. Seja em seu caráter
objetivo17, pelo qual as partes devem observar os deveres laterais de conduta, seja
em seu caráter subjetivo, caracterizado pelo estado de ignorância das partes com
relação a qualquer óbice ao seu direito, este princípio ganhou importância e
destaque na doutrina e jurisprudência brasileira.
16
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arquétipo ou standard jurídico, segundo o qual cada pessoa deve ajustar a sua própria conduta, obrando
como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade e probidade. Conforme a lição desta
conceituada jurista, por este modelo, levam-se em consideração os fatores concretos do caso, tais como o
status pessoal e cultural dos envolvidos, não se admitindo uma aplicação mecânica do standard, de tipo
meramente subsuntivo. (Judith Martins-Costa, O direito privado como um “sistema em construção” – as
cláusulas gerais no projeto do código civil brasileiro. Revista dos Tribunais. Julho de 1999. n. 753. p.
119).

Neste estudo, a boa-fé subjetiva toma destaque maior.
Segundo Adalberto Pasqualoto18, a boa-fé subjetiva é a que se vincula à noção de
erro, porque está ligada a uma avaliação individual e equivocada de dados da
realidade. Também chamada de boa-fé-crença, corresponde à Gutten Glauben no
BGB19.
É exatamente a boa-fé em seu caráter subjetivo que deve
ser observada pelo operador do direito na verificação da conduta do adquirente,
ou seja, se este tinha, ou não, ciência de eventual ação em curso ou gravame no
momento da aquisição de determinado bem, que pudesse ter o condão de
invalidar o negócio jurídico. Verificada a boa-fé subjetiva do terceiro adquirente,
não há que se falar em fraude de execução.

Caso contrário, ou seja, quando o adquirente atua em
conluio com o devedor para fraudar a execução, estar-se-á configurada a fraude
de execução.

Ademais, não é necessário que o adquirente atue em
conluio com o devedor. Em verdade, basta que tenha a ciência de demanda em
trâmite contra o vendedor, capaz de reduzi-lo à insolvência. Isso porque alguns
poucos, mesmo diante da ciência de ação em desfavor do vendedor, podem se
arriscar na aquisição da coisa, conduta que, certamente, o ordenamento também
não pode amparar.
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dissertação de doutorado do Prof. da Universidade de Lisboa Antonio Menezes Cordeiro, que faz longo
estudo acerca da boa-fé. Assim, para exemplificar a boa-fé subjetiva, este nobre professor se vale do art.
550 do Code francês que aduz, segundo interpretação livre do autor: “O possuidor está de boa-fé quando
possui como proprietário, em virtude de título translativo de propriedade cujos vícios ignore”. Arremata
este ilustre jurista, valendo-se do dispositivo citado, que a boa-fé subjetiva é um conceito puramente
psicológico, identificado com a mera ignorância do possuidor (António Menezes Cordeiro, Da boa-fé no
direito civil. Coimbra, 2007).
No Brasil, o dispositivo correspondente ao art. 550 do Code francês é o art. 1.201 do Código
Civil: “É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da
coisa”. Parágrafo único: “O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em
contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.

5 – Da obrigatoriedade de registro da penhora na matrícula do imóvel para
configuração de fraude de execução nos termos do art. 659, § 4.º do Código
de Processo Civil.

A valorização da boa-fé, como forma de proteção de
terceiros, também parece ter sido o caminho adotado pelo legislador brasileiro
nos últimos anos.
Exemplo disso foi a criação do art. 659, § 4.º, do Código
de Processo Civil, que determina20:

“Art. 659, § 4.º: A penhora de bens imóveis realizar-se-á
mediante ato ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente,
sem prejuízo da imediata intimação do executado (art.
669), providenciar, para presunção absoluta de
conhecimento por terceiros, o respectivo registro no ofício
imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro
teor do ato e independentemente de mandado judicial”.
Como estipulado pelo supracitado dispositivo, tão logo
seja decretada a penhora do imóvel, caberá ao exeqüente fazer o seu respectivo
registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, mesmo que não tenha
sido expedido mandado judicial, ou seja, a mera decisão interlocutória pode dar
ensejo para o registro21.

Na mesma senda, a Lei de Registros Públicos 6.015/73
determina, em seu art. 240, que “o registro da penhora faz prova quanto à fraude
de qualquer transação posterior”.
20

Em Portugal, o Código de Processo Civil, em moderna redação, permite que o registro da
penhora seja realizado de forma eletrônica. É o que se depreende do n. 1 do art. 838: “Sem prejuízo de
também poder ser feita nos termos gerais do registro predial, a penhora de coisas imóveis realiza-se por
comunicação eletrónica à conservatória do registro predial competente, a qual vale como apresentação
para o efeito da inscrição do registro”. (Redação do pelo Decreto-Lei 30/2003,de 08 de Março).
21
Para Rodrigo Matheus, o advento do art. 659, § 4.º do Código de Processo Civil, demonstra de
forma evidente ter o legislador optado pela obrigatoriedade do registro da penhora de bens imóveis,
eliminando as divergências acerca da imperatividade do registro para eficácia perante terceiros. Para este
jurista, a fraude à execução somente estará caracterizada se o registro da penhora tiver sido realizado. (In:
Rodrigo Matheus, Registro da penhora e fraude à execução. Revista de processo. ano 23. OutubroDezembro de 1998. p. 139).

Trata-se, evidentemente, de disposições que visam, pela
publicidade do ato, a dar ciência a terceiros de boa-fé da penhora realizada no
imóvel22.
Como bem asseverado por Bruno Mattos e Silva23 (texto
publicado antes mesmo da entrada em vigor do art. 659, § 4.º do Código de
Processo Civil), o comprador precisa de meios juridicamente seguros para
realizar uma aquisição eficaz. Os negócios jurídicos e o próprio Direito não
podem ser uma “loteria”.

Assim, para a aquisição de imóveis, o comprador deve
tomar as cautelas que uma pessoa diligente faria, ou seja, requerer certidão de
matrícula atualizada do imóvel, documentos originais do vendedor, certidões de
distribuidores da Justiça Estadual e Federal, certidões dos cartórios de protesto,
dentre outros documentos indispensáveis.

Todavia, em algumas hipóteses, ainda que tenha o
comprador tomado todas as cautelas necessárias para a aquisição do seu imóvel,
poderá se surpreender com demandas contra o devedor acerca das quais nem
mesmo os documentos indispensáveis seriam capazes de alertá-lo. Assim, é o
caso de uma ação de execução com elevados valores em trâmite no Estado do
Acre, quando o imóvel a ser adquirido, bem como a residência e o local de
trabalho do vendedor, forem localizados na capital do Estado de São Paulo.
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Tratando do direito italiano, Décio Antônio Erpen aduz que o Código Civil Italiano é
extremamente rígido na necessidade de registro da penhora na matrícula do imóvel. Segundo este jurista,
dispõe o art. 2693 do Código Civil Italiano que deve ser transcrito, depois da notificação, o despacho que
ordena o seqüestro conservatório para os efeitos estabelecidos no art. 2906. Além disso, devem ser
transcritas as sentenças das quais resulta a aquisição, modificação ou extinção de um direito. Já o art.
2913 cuida da ineficácia da alienação após a inscrição da penhora. (Décio Antônio Erpen, A fraude à
execução e o desprestígio da função jurisdicional. Revista dos Tribunais. Ano 80 – Outubro de 1991 – v.
672. p. 86).
23
Bruno Mattos e Silva, Fraude à execução, registro imobiliário e boa-fé objetiva. Revista de
direito imobiliário. n. 47, Julho-Dezembro de 1999. p. 131.

Neste caso, não teria como o comprador ter ciência de
demanda contra o vendedor que fosse capaz de reduzi-lo à insolvência, em razão
da enorme distância que separa São Paulo do Acre. Assim, a única forma deste
comprador ter conhecimento daquela constrição seria com a sua devida
averbação na matrícula atualizada do imóvel. Não havendo, não há como o
comprador ter ciência.

Nesse sentido, vale transcrever as palavras de Bruno
Mattos e Silva24 25:

“Com efeito, se a ação está em trâmite na comarca em que
reside o vendedor ou na comarca da situação do imóvel, há
uma presunção absoluta do conhecimento das mesmas por
parte do comprador. É que o comprador tem o ônus, para
efeitos de restar aferida objetivamente a existência da sua
boa-fé, de obter as certidões dos distribuidores cível, fiscal
e trabalhista das comarcas de residência do vendedor e de
situação do imóvel, exatamente para se certificar da
inocorrência de uma aquisição em fraude à execução. Essa
cautela mínima é exigível, pois, uma vez tomada, fica
demonstrada, em princípio, mas de forma objetiva, que o
comprador está adquirindo o imóvel de boa-fé no tocante a
desconhecer a existência da ação. Contudo, pode ocorrer
que a ação que venha a tornar insolvente o vendedor esteja
tramitando em local distinto da comarca de residência do
vendedor e da comarca de situação do imóvel. Essa
hipótese é incomum, mas pode ocorrer. A situação, nessa
hipótese, é totalmente distinta. À toda evidência, não é
possível ao comprador a obtenção de certidões dos
distribuidores de todas as comarcas do país. Isso não é a
ele exigível”.

24

Bruno Mattos e Silva, Fraude... ob. cit. p. 131/132.
Na mesma linha de idéias é a doutrina de José Eli Salamacha: “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 ocorrer em favor do adquirente, pois, na maioria
dos Estados, se é que não em todos, as justiças estaduais não possuem seus cartórios distribuidores
interligados, o mesmo ocorrendo na Justiça Federal, que somente agora está promovendo a centralização
do controle de distribuição de ações em todo o território nacional”. (In: José Eli Salamacha, Fraude à
execução...ob. cit. p. 164).
25

Afinal, uma coisa é o comprador desconhecer, por
negligência, as condições que não asseguravam a compra do imóvel. Outra coisa
é desconhecer tais elementos porque não lhe era possível fazê-lo. O direito,
portanto, deve tutelar as situações das pessoas que estejam enquadradas nesta
segunda opção26, não obstante a posição minoritária e contrária a este
argumento27.
José Eli Salamacha28, tal como nós, assevera que deve ser
protegido o terceiro adquirente de boa-fé diligente, ou seja, aquele que tomou as
medidas cabíveis antes de adquirir seu imóvel. O que não se pode beneficiar é o
adquirente negligente, ou seja, que não tomou nenhuma cautela ao realizar o
negócio jurídico, como exige a vida moderna. Como bem ressalta Alípio
Silveira29, a diligência é um elemento componente da boa-fé: “onde não há
diligência não há boa-fé”.

26

Nessa senda, destaque para acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “FRAUDE DE
EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. CERTIDÕES NEGATIVAS EM NOME DO ALIENANTE,
IMÓVEL PENHORADO LOCALIZADO EM CIDADE DIVERSA DE SEU DOMICÍLIO E DE
OUNDE TRAMITA A DEMANDA. A publicidade ficta apenas poderá ser positivada através de
certidões obtidas no local onde o imóvel se situa, ou no domicílio ou na residência dos vendedores,
porque aí é que são realizadas as suas transações negociais e onde poderão estar caracterizados débitos
com repercussão no seu patrimônio”. (Tribunal de Alçada Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
5ª Câmara, j. 15.05.1996 – disponível na RT 733/369).
27
Em posição contrária, da qual divergimos, asseverou Donaldo Armelin: “Conseqüentemente o
registro serve “in casu”, apenas para alertar o terceiro pretendente à aquisição, mas não para afetar o
domínio do reivindicante, que remanesce indene, com ou sem a efetivação dessa providência. Outras
situações semelhantes existem a demonstrar que a tutela à boa-fé não é absoluta no sentido de sobrepairar
necessariamente sobre o respeito a outros valores informativos do direito. [...] A exegese supra do arts.
169 e 240 da Lei 6.015/73 não conflita com o princípio geral acima reportado, que é perfeitamente
susceptível de exceções. [...] De um lado há a boa-fé do adquirente, merecedora de respaldo porque
condição do comércio jurídico; de outro a efetividade da prestação jurisdicional, que não deve restar à
mercê da vontade de devedor inadimplemente. A garantia de uma prestação jurisdicional assegurada pela
Lei Maior da União pressupõe a efetividade desta, sem que restaria ela relegada a condição de mero
“flatus vocis”. Nem se pode atribuir ao credor a responsabilidade pela falta de registro, de suas
conseqüências, se ele tem a seu favor a existência do instituto da fraude de execução a possibilitar o
reconhecimento, mesmo de ofício, da ineficácia de alienações e onerações aptas a inviabilizar a satisfação
de seu direito. Assim, no atual estágio do direito nacional, deve preponderar o interesse público centrado
em uma prestação jurisdicional efetiva, exceção feita às hipóteses em que a lei especial impõe o registro
da penhora” (Donaldo Armelin, Registro da penhora e fraude de execução. Revista do advogado –
Associação dos Advogados de São Paulo. n. 40. Julho de 1993. p. 70 e ss.).
28
José Eli Salamacha, Fraude... ob. cit. p. 178 e ss.
29
Alípio Silveira, A boa-fé no direito civil. São Paulo, 1972, p. 8 Apud Carlos Augusto de Assis,
Fraude à execução e boa-fé do adquirente. Revista de processo. Ano 27. n. 105. Janeiro-Março de 2002.
p. 222.

A doutrina de José Eli Salamacha vale-se do princípio da
proporcionalidade30. Isso porque, se de um lado existe o Estado Democrático de
Direito, que deve contar com um sistema capaz de tornar efetiva a prestação
jurisdicional, também é verdadeiro que esse Estado deve atribuir segurança aos
negócios jurídicos realizados de boa-fé, principalmente pelo terceiro adquirente.

Na mesma linha, Carlos Augusto de Assis31 declinou:

“O problema surge quando o adquirente toma as cautelas
que estão a seu alcance e, mesmo assim, é surpreendido,
posteriormente, com a existência de demanda que pode vir
a prejudicar a aquisição feita. Admitir a fraude à execução,
sob a alegação de ser irrelevante a boa-fé na caracterização
de tal figura, é, além de equivocado, profundamente
injusto”.
Diante de todos estes argumentos, reafirmamos o nosso
entendimento que caso o terceiro adquirente tenha tomado as cautelas devidas,
conferindo a matrícula atualizada do imóvel, bem como as certidões expedidas
pelo Poder Judiciário na comarca da residência do alienante e do local do imóvel,
sua boa-fé estará configurada e este deverá ser protegido pelo ordenamento
brasileiro.

Parece-nos que este é exatamente o sentido de ter sido
promulgado o art. 659, § 4.º, do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz
Fux, “a novel exigência do registro da penhora muito embora não produza efeitos
infirmadores da regra “prior in tempore prior in jure”; exsurgiu com o escopo de

30

Também é adepto do princípio da proporcionalidade na fraude de execução o jurista Carlos
Augusto de Assis (Carlos Augusto de Assis, Fraude à execução... p. 237).
31
Carlos Augusto de Assis, Fraude à execução... ob. cit. p. 222.

conferir à penhora efeitos erga omnes para o fim de caracterizar a fraude à
execução” 32.

6 – Da possibilidade de averbação da propositura de ação contra o devedor
na matrícula do imóvel, nos termos do art. 615-A do Código de Processo
Civil.

Veja-se, ainda, que a Lei Processual trouxe outra proteção
aos terceiros adquirentes. Determina o art. 615-A do Código de Rito (redação
incluída pela Lei 11.382/2006):

“Art. 615-A. O exeqüente poderá, 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”.
Tal como se verifica do dispositivo supracitado, a lei
faculta ao exeqüente resguardar o patrimônio do executado, averbando na
matrícula do imóvel a distribuição de ação executiva33.

Esta disposição da lei deve ser aplaudida, porque permite
antes mesmo da citação do executado, que conste na matrícula do imóvel,
demanda contra o executado34.

32

Trecho extraído do acórdão do REsp 641.032-PR, Min. Luiz Fux, j. 24 de novembro de 2004.
Para Donaldo Armelin, de nada importa o registro da ação executiva para configuração da
fraude de execução: “Se não registrada a citação real e vitorioso o reivindicante, o adquirente, mesmo que
não tiver ingressado nos autos de tal processo, ficará sujeito aos efeitos da coisa julgada dele emergente,
nos termos do art. 42, parágrafo 3.º, do Código de Processo Civil”. (Donaldo Armelin, Registro... ob. cit.
p. 70 e ss).
34
Deve-se ressaltar, contudo, que o exeqüente não pode abusar do seu direito, sob pena de
indenizar o proprietário daquele imóvel. Assim determina o § 4. do art. 615-A: “O exeqüente que
promover averbação manifestamente indevida indenizará a parte contrária, nos termos do § 2.º do art. 18
desta Lei, processando-se o incidente em autos apartados”. Acerca do dever de indenizar previsto no § 4.º
do art. 615-A do Código de Processo Civil, Gledson Marques de Campos e Marcos Destefenni
asseveraram: “Para que o exeqüente seja responsabilizado, é necessário que o executado tenha sofrido
dano e que o prove. Igualmente necessário que o dano decorra de averbação da certidão de registro (nexo
de causalidade). Além desses dois requisitos, também é necessário verificar o elemento subjetivo, na
medida em que não se trata de hipótese de responsabilidade objetiva, tanto assim que o § 4.º refere-se a
33

Não temos dúvidas que esta proteção visa, exatamente,
obstar a fraude de execução. Nesse sentido é o § 3.º do art. 615-A: “Presume-se
em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação
(art. 593)”.

Frise-se que a disposição trazida no caput do art. 615-A
não denota obrigação ao exeqüente, mas apenas uma faculdade. Contudo, trata-se
de importante opção que visa a gerar publicidade e eficácia erga omnes,
afastando a boa-fé do adquirente em caso de venda do imóvel no futuro,
garantindo patrimônio a ser excutido na execução.

Em suma, o legislador vem oferecendo meios para garantir
ao exeqüente que proteja o patrimônio do executado nas ações executivas35. Na
mesma senda, dá oportunidade ao exeqüente de cientificar o terceiro adquirente
de boa-fé, acerca da possibilidade de constrição daquele imóvel, obstando,
portanto, futura alegação de seu desconhecimento.

averbação manifestamente indevida. Apenas a averbação qualificada – deliberada e intencionalmente
indevida – tem a potencialidade de gerar a obrigação de indenizar”. (In: Gledson Marques de Campos e
Marcos Destefenni, O novo art. 615-A e a fraude de execução”. Revista dialética de direito processual
(RDDP). n. 60. Março – 2008. p. 60).
Mas o que poderia, neste caso, configurar o abuso de direito? Imagine-se, por exemplo, a pessoa
“A”, que recebe duplicata de “B”, emitida em favor desta última, pela empresa “C”. Decorrido algum
tempo, “A” descobre que a emissão desta duplicata foi fraudada por “B”. Ainda assim, “A” intenta ação
executiva contra “C”. Não obstante a distribuição de ação executiva, também realiza a averbação na
matrícula do imóvel “X” acerca da ação executiva. Neste meio tempo, a empresa “C”, que estava em
tratativas para alienação do imóvel “X”, sofre danos, ou seja, o eventual comprador desiste do negócio em
razão daquela constrição. Neste caso, verificado o engodo de “A”, não temos dúvidas de que “C” deve ser
indenizado por “A” (sem prejuízo de intentar ação contra “B” no cível e criminal).
35
Ressalte-se, ainda, que o sistema civil brasileiro, em outras oportunidades, também requer o
registro de determinados atos para que seus efeitos possam atingir terceiros. Assim, por exemplo, o art.
221 do Código Civil: “O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na
livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas
os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público”.

7 – A necessidade de comprovação da má-fé do adquirente pelo credor como
forma de configuração de fraude de execução.

Como mencionamos, o entendimento majoritário da
doutrina assevera que para a configuração de fraude de execução é necessária a
ciência do adquirente acerca de demanda contra o alienante, seja por meio de
alguma informação na matrícula do imóvel ou constante nas certidões por ele
extraídas.

Contudo, em alguns casos, mesmo não havendo qualquer
constrição na matrícula do imóvel alienado ao terceiro, ainda é possível a
configuração de fraude de execução.

Para tanto, deverá o credor comprovar que o terceiro
adquirente agiu de má-fé, ou seja, mesmo diante da ausência de publicidade
negativa na matrícula do imóvel, este tinha ciência das demandas que corriam
contra o credor.

Esta situação é muito comum. Como se sabe, muitas
empresas, quando estão à beira da falência, podem se valer de atitudes ardilosas
para fraudar o pagamento dos credores.

Assim, é corriqueiro uma empresa transferir os bens de sua
propriedade para “empresas-laranjas” com o objetivo precípuo de proteger o seu
patrimônio.

Neste caso, comprovando o credor que se trata de uma
operação ardilosa, a fraude de execução deverá ser configurada, de nada valendo
a alegação do adquirente de que quando adquiriu o imóvel não havia qualquer
óbice em sua matrícula (boa-fé subjetiva).

Frise-se, ainda, que neste caso, posicionou-se a doutrina no
sentido de que o ônus desta prova caberá ao credor, porque se criou uma
presunção relativa da boa-fé do adquirente. Assim é a lição de Alcides de
Mendonça Lima36, que afirma que não sendo efetuado o registro da citação no
registro imobiliário, caberá ao autor (credor) provar que o terceiro tinha ciência
da ação ou do próprio débito, prova esta, na maioria das vezes, difícil de ser
levada a cabo.
José Eli Salamacha37 afirma que com a ausência desse
registro, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao credor, para obter a
declaração de fraude à execução, o encargo de provar que o adquirente tinha
conhecimento da existência da ação e de que o ato de transferência ou oneração
do bem resultou na insolvência do devedor.

Este, também, o ensinamento de Paulo Henrique dos
Santos Lucon38:

“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.”
Como será visto à frente, este também é o posicionamento
majoritário da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

36

Alcides de Mendonça Lima, Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987. v. 6 Apud José Eli Salamacha, Fraude... ob. cit. p. 161.
37
José Eli Salamacha, Fraude... ob. cit. p. 177.
38
Paulo Henrique Santos Lucon, Fraude à execução, responsabilidade processual civil e registro
da penhora. Revista síntese de direito civil e processual civil. n.º 5. Maio-Junho 2000. p. 133.

8 - O atual posicionamento da jurisprudência e a edição da súmula 375 do
Superior Tribunal de Justiça.

O posicionamento da jurisprudência, há pouco mais de dez
anos, não considerava a situação do terceiro adquirente de boa-fé, mas, pura e
simplesmente, a situação daquele que vendeu ou onerou o seu patrimônio quando
tinha a responsabilidade de dar cumprimento a um julgado.

Não era possível fazer preponderar uma mera presunção
de boa-fé sobre o interesse legítimo do credor e da própria Justiça. Era, portanto,
indiferente a intenção do terceiro adquirente: em todos os casos considerava-se a
fraude de execução.

Houve, contudo, nos últimos anos, uma completa alteração
deste entendimento, exigindo-se, nos dias que correm, o consilium fraudis para a
configuração da fraude de execução.

A proteção jurídica ao terceiro adquirente de boa-fé
encontra-se absolutamente pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, ainda mais, após o advento do art. 659, §4º e 615-A, ambos do Código de
Processo Civil. A título de exemplo, destacamos o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL – FRAUDE À EXECUÇÃO –
ALIENAÇÃO
NA
PENDÊNCIA
DE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO –
INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA PENHORA –
BOA-FÉ PRESUMIDA – LEI 8.953/94 – CPC ART.
659.
Nos termos do art. 659 do CPC, na redação que lhe foi
dada pela Lei 8.953/94, exigível a inscrição da penhora
no cartório de registro imobiliário para que se passe a
ter efeito erga omnes e, nessa circunstância, torne-se
eficaz para impedir a venda a terceiros em fraude à
execução.

Caso em que, à míngua de tal requisito, a alienação, no
caso, inclusive ocorrida ainda no curso de ação de
indenização movida por outrem, em face de acidente de
trânsito, é eficaz, autorizando o uso de embargos de
terceiro em defesa da titularidade sobre o imóvel pelos
adquirentes. Recurso especial conhecido e provido.” 39
Diante da pacificação da jurisprudência, o Superior
Tribunal de Justiça, em 30 de março de 2009, editou súmula que, a nosso ver, há
de ser aplaudida:

“Súmula 375: O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente”.
Com a edição desta súmula, o art. 659, § 4.º do Código de
Processo Civil tomou contornos ainda mais relevantes. Assim, para obstar o
reconhecimento da fraude de execução, o credor deverá efetuar o registro40 da
39

Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, REsp 284.604-SC, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJU 07.10.2002.
Veja-se, ainda, outros acórdãos semelhantes:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM ALIENADO A
TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRAUDE. [...] 5. À fraude in re ipsa fica sujeito àquele
que adquire do penhorado, salvo se houver o conhecimento erga omnes produzido pelo registro da
penhora. [...] 6. Deveras, in casu, a penhora efetivou-se em 19.12.00, e a alienação do imóvel pelos
executados, após o redirecionamento da execução à adquirente, realizou-se em 04.01.01, devidamente
registrada no Cartório de Imóveis da 3ª Circunscrição de Campo Grande em 13.02.01 (fls. 123/125), data
em que não havia qualquer ônus sobre a matrícula do imóvel, cujo mandado de registro de penhora só foi
expedido em 07.05.03 (fls. 113). 7. Recurso especial desprovido.” (Superior Tribunal de Justiça, 1ª
Turma, REsp 858.999, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.03.2009).
O Tribunal de Justiça de São Paulo, também segue a linha jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça:
“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FRAUDE
NÃO CARACTERIZADA. BOA-FÉ DE TERCEIRO PRESERVADA. DADA A AUSÊNCIA DO
REGISTRO DA PENHORA OU MESMO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JUÍZO
ONDE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL DIVERSO DE ONDE TRAMITA A EXECUÇÃO.
SÚMULA 84 STJ. ART. 659 CPC. SENTENÇA REFORMADA. EXCLUSÃO DO BEM
PENHORADO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. […] Segundo precedente do
STJ, não se considera em fraude à execução a aquisição de imóvel em cujo registro não esteja
averbada a existência da execução ou ato de penhora, salvo quando comprovada a efetiva ciência
por parte do terceiro adquirente, o que aqui não é o caso.” (Tribunal de Justiça de São Paulo, 24ª
Câmara de Direito Privado, Apelação n.7134820-6, Des. Rel. Goia Perini, j. 26.9.2008)
40
Décio Antônio Erpen valoriza a função dos cartórios de registro de imóveis. Segundo ele, “é
consenso que os registros públicos são a única fonte de outorgar a paz jurídica, porque tutelam a
segurança nas relações jurídicas, sendo veículo de comunicação entre os contratantes e a comunidade. [...]
Os notários e os registradores dedicam seus esforços objetivando outorgar a correta paz jurídica” (Décio
Antônio Erpen, A fraude à execução... ob. cit. p. 80 e ss).

penhora, sob pena da constrição não ser eficaz contra terceiros (a não ser que seja
provada a má-fé do adquirente) 41.

Mesmo diante da absoluta pacificação da jurisprudência,
bem como da edição da súmula 375, para nossa surpresa, ainda nos dias de hoje,
encontramos algumas decisões conflitantes, sobretudo na Justiça do Trabalho,
que, em alguns casos, mantém o posicionamento de que a boa-fé do terceiro
adquirente não tem relevância alguma para a configuração ou não da fraude de
execução.

Em Araxá, no Estado de Minas Gerais, em uma execução
trabalhista, o Juízo local declarou fraude de execução de alienação fiduciária
entabulada entre as empresas L.C.V. e B.I.M42. Para tanto, numa posição
extremamente legalista, declarou que ao tempo da celebração do contrato, já
havia demanda face a empresa L.C.V., capaz de reduzi-la à insolvência, nos
termos do art. 593, II, do Código de Processo Civil.

Intimada desta decisão, o B.I.M. propôs embargos de
terceiro, comprovando que, quando adquirida a propriedade do imóvel, não havia
41

Este, contudo, não era posicionamento de alguns autores, antes da entrada em vigência do
art. 659, § 4.º do C`C. Clito Fornaciari Júnior afirmava “[...] em termos de fraude de execução, em
princípio, o registro não altera as regras já definidas no Código. O que caracteriza a fraude é a alienação
de bens na pendência do processo, seja mesmo de conhecimento (art. 593, II), com o qual o devedor
torna-se insolvente”. (Clito Fornaciari Júnior, A reforma processual civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p.
177).
No mesmo sentido, Pedro dos Santos Barcelos afirmava: “Para a configuração da fraude de
execução desnecessário se faz qualquer registro público” (Pedro dos Santos Barcelos, Fraude de
execução. Revista do curso de direito da universidade federal de Uberlândia. v. 19. n. 1\2. Dezembro de
1990. p. 96).
Maria Berenice Dias, ainda quando Juíza de Direito, também asseverava: “Ante o silêncio do
legislador não pode ser criada qualquer conseqüência, ainda mais que se afaste do âmbito de abrangência
do sistema no qual se integra a norma. [...] O CPC, ao normar a figura da fraude de execução, nas duas
hipóteses do art. 593, em nenhum momento se preocupou com o elemento subjetivo do adquirente do
bem, para estabelecer a configuração da ineficácia do ato traslativo, perante o credor. [...] O silêncio da lei
quanto ao elemento psicológico leva à dispensa de perquirição quanto ao ânimo fraudulento ou consilium
fraudis, que fica restrito ao campo da fraude contra credores” (Maria Berenice Dias, Fraude de execução,
Revista da associação dos juízes do Rio Grande do Sul. Ano XVII, 1990. Novembro. p. 77).
Mais uma vez: estes posicionamentos se deram antes da entrada em vigor da Lei
11.382/2006, que alterou a redação do art. 659, § 4.º do Código de Processo Civil e não podem servir
como parâmetro da opinião destes autores.
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qualquer óbice a sua aquisição, fosse por meio do registro da penhora, fosse pela
averbação de demanda na matrícula do imóvel adquirido.

Além disso, o B.I.M. demonstrou a impossibilidade de ter
ciência da demanda, pois a empresa L.C.V. tem sede na cidade de Coronel
Vivida, Estado do Paraná, sendo que a execução tramitava em Araxá, no Estado
de Minas Gerais.

Em acréscimo, o B.I.M. provou que tomou as medidas
necessárias para que o negócio fosse celebrado com segurança: acostou aos autos
certidões obtidas na comarca da sede de empresa L.C.V (Coronel Vivida - PR)
que atestavam a sua idoneidade, bem como a certidão atualizada da matrícula do
imóvel, que não demonstrava qualquer empecilho à época da celebração do
negócio jurídico.

Em suma, comprovou o B.I.M. que era terceiro adquirente
de boa-fé, não podendo ser declarada contra si, a fraude de execução.

Ainda assim, mesmo diante de todos estes argumentos, o
Juízo local, sem ouvir a parte contrária, sentenciou:

“[...] firmo convicção no sentido de que a alienação
do bem sobre o qual recai o gravame da penhora, ocorrida
em 16/01/2008, deu-se em evidente fraude à execução.
Isso porque, à época, já havia sido ajuizada contra a ré
(bastando, para tanto, a apresentação em Juízo da petição
inicial) a ação principal (veja-se que esta foi recebida em
05/09/2005 - processo 1113/05).
Por fim, e ao contrário do aduzido na peça exordial,
irrelevante é perquirir acerca da boa-fé do adquirente
do imóvel, já que a presunção de má-fé emana da
própria lei (art. 593 do CPC), porquanto praticada a
fraude diretamente contra a administração da justiça,
tal como se depreende do art. 600 do mesmo diploma
processual.

Face às razões supra alinhadas, imperativa se afigura
a manutenção da decisão que determinou a constrição
judicial, negando-se, assim, acolhimento à tese da inicial.
Pelo exposto, julgo improcedentes o presentes
embargos”.
Veja-se, portanto, que o Juízo de Araxá (MG), ao contrário
da maciça doutrina e pacífica jurisprudência, julgou o feito mediante o
argumento de que há que se perquirir sobre a boa-fé do terceiro adquirente.

Em outro caso análogo, o Tribunal Regional do Trabalho,
da 4ª Região, também proferiu decisão nestes exatos termos:

“SUBSISTÊNCIA DA PENHORA. FRAUDE À
EXECUÇÃO. Na fraude de execução, não se perquire
da boa ou má-fé do adquirente do bem, porque a
nulidade e eficácia das alienações realizadas em fraude
de execução emanam da Lei e porque do devedor a máfé é presumida é a finalidade da regra jurídica coibir
esta fraude que afeta o credor e a própria jurisdição.
Se não houve conluio no negócio fraudulento nem por isto
a aplicação da Lei protegerá o terceiro de boa-fé, que terá a
ação própria para se ressarcir dos prejuízos que tiver
sofrido. Provimento negado”43.
Trata-se, porém, de decisões isoladas e que não se
coadunam com o entendimento dos demais tribunais brasileiros, e que, desde já,
por nós é repudiada.

Pois bem. Além do posicionamento majoritário de
proteger o terceiro adquirente de boa-fé, os tribunais brasileiros também criaram
entendimento de que, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel,
caberá ao credor comprovar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição
do imóvel, ou seja, agia de má-fé:
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Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região, 3ª Turma, AP 41536-2000-202-4-00-0, Rel.
Eurídice Bazo Tôrres, j. 16/03/2005; DOERS 31/03/2005).

“PROCESSO CIVIL – FRAUDE DE EXECUÇÃO (CPC
ART. 593, II) – ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO
MAS ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - CIÊNCIA DO
ADQUIRENTE DA DEMANDA EM CURSO – ÔNUS
DO CREDOR – PROVA - RECURSO ACOLHIDO. Em
se tratando de fraude de execução, impõe-se identificar a
espécie, tantas são as hipóteses do complexo tema, sendo
distintas as contempladas nos incisos do art. 593, CPC. Na
ausência de registro, cabe ao credor o ônus da prova
que o terceiro tinha ciência da demanda em curso. [...]
”. 44

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO.
ÔNUS DA PROVA. 1 - Ao terceiro adquirente de boa-fé é
facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da
posse. Não havendo registro da constrição judicial, o
ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da
demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A
boa-fé neste caso (ausência do registro) presume-se e
merece ser prestigiada. 2 - Recurso especial conhecido e
provido.” 45
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Superior Tribunal de Justiça, REsp 489.346-MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
DJU 25.08.2000. Neste sentido, veja-se, também:
“RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO
OPOSTOS POR TERCEIRO INTERESSADO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DO PRIMITIVO
PROPRIETÁRIO (DEVEDOR) – PRELIMINAR – ART. 472 DO CPC – COISA JULGADA –
FRAUDE À EXECUÇÃO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 593, II, DO CPC – PRESUNÇÃO
RELATIVA DA FRAUDE QUE BENEFICIA A PARTE EXEQÜENTE – AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL –
PROVIDÊNCIA PARA RESGUARDAR DIREITOS DO EXEQÜENTE EM FACE DA FRAUDE À
EXECUÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR – INÉRCIA DO CREDOR –
ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE AFASTADA POR DECISÃO JUDICIAL –
ÔNUS PROBANDI DA PARTE QUE ALEGA O CONTRÁRIO – RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. 1. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros (art. 472 do CPC). Assim, não obstante o tema fraude à execução já tenha sido
objeto de decisão judicial anterior, o terceiro prejudicado adquirente do imóvel ‘sub judice’ (autor dos
embargos de terceiro) não participou daquela ação, razão pela qual a eficácia do provimento jurisdicional
(coisa julgada) não alcança a legitimidade do embargante para impugnar a alegação da exeqüente da
ocorrência de ‘consilium fraudis’. 2. Se o terceiro adquirente teve a boa-fé reconhecida judicialmente,
e, o banco (exeqüente), em face de sua inércia, não providenciou a regularização da averbação da
penhora na matrícula do imóvel, conclui-se que o ônus da prova deve recair sobre aquele que alega
o contrário, no caso, o exeqüente, descaracterizando-se, assim, a presunção relativa da ocorrência
de fraude à execução. 3. Recurso não conhecido”. (Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Nancy
Andrighi, 3ª Turma, REsp 804044, j. 04 de Agosto de 2009).
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Tal como havíamos dito há pouco, a jurisprudência criou
uma presunção relativa ao terceiro adquirente de boa-fé quando a constrição do
imóvel não se encontra registrada na matrícula do imóvel. Este entendimento
também está correto em nossa opinião.

Verificados os arestos acima, salvo decisões isoladas,
podemos afirmar que a jurisprudência brasileira encontra-se moderna, tendo
como principal esteio o princípio da boa-fé, cada vez mais prestigiado no direito
brasileiro, razão pela qual deve ser aplaudida pelos operadores do direito.

A própria Justiça do Trabalho (que não se faça injustiça),
apesar de algumas decisões contrárias à boa-fé, proferiu decisões que merecem
elogios. O juiz relator Eduardo de Azevedo Silva, em decisão publicada no
boletim da AASP46, mostrou bastante lucidez ao fazer os seguintes comentários:

“Meditando nitidamente sobre tema tão delicado e levando
em conta a realidade da vida – que fato em causa retrata–,
não me parece justa a solução adotada, assentada na tese de
que sempre encerra fraude à execução a alienação de bem
consumada quando já em curso execução contra o
alienante. Além disso, a decisão acarreta uma grave
conseqüência: intranqüilidade nas relações jurídicas. De
fato, como poderia alguém, hoje em dia, adquirir em paz
um imóvel, com todas as cautelas possíveis e previstas no
ordenamento, se a qualquer tempo pode surpreender-se
com uma decisão judicial afirmando simplesmente, que tal
aquisição é de nenhum valor? Onde estariam, a essa altura,
a harmonia do direito e a tranqüilidade social a que deve
ele servir? Como praticar um ato jurídico, de acordo com o
direito e protegido pelo direito, se esse mesmo direito não
lhe dá garantia alguma da certeza de sua existência,
validade e eficácia? Bem se vê, só por isso, que não se faz
justiça solucionando-se conflitos de tal gravidade com
carimbos, com idéias preconcebidas ou com interpretações
apressadas. Não se pode dizer a alguém, simplesmente, que
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Boletim AASP 2.058, p. 593-j e 594-j.

depois de adquirida a sua casa, ela não mais lhe pertence.
Não é esse o sentido que o direito aponta a solução” 47.
Fácil, portanto, verificar que mesmo diante da edição da
Súmula 375 do STJ, ainda há, sobretudo na Justiça Trabalhista, decisões
antagônicas, devendo, portanto, ser unificadas.

8 – A proteção do direito do terceiro adquirente na fraude de execução e a
segurança jurídica.

O princípio da segurança jurídica foi conceituado por
Jorge Reinaldo Vanossi48 como o “conjunto de condições que tornam possível às
pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das conseqüências diretas de seus
atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida”.
Este princípio, consagrado na Constituição Federal da
República, no artigo 5.º, inciso XXXVI, determina: “A lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
A segurança jurídica está diretamente relacionada com o
Estado democrático de Direito e oferece segurança às pessoas em suas relações
jurídicas, inclusive na seara contratual.
Isto posto, fácil constatar que a jurisprudência brasileira,
bem como a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, além de prestigiar a
boa-fé, também reafirma a segurança jurídica e deve resguardar os contratos.
Caso assim não fosse, as aquisições de imóveis estariam
desprotegidas pelo ordenamento brasileiro. Não seria minimamente justo que o
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Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região, 10ª Turma, Agravo de Petição em Embargos de
Terceiro n. 029.701.57912-SP).
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Jorge Reinaldo Vanossi, El estado de derecho em el constitucionalismo social. Buenos Aires:
Universitária, 1982. p. 30 Apud José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo. 8. ed. São
Paulo: Malheiros, p. 378.

direito brasileiro, para garantir patrimônio para execução de um determinado
credor, desprestigiasse o terceiro adquirente de boa-fé.

É de se ressaltar, ainda, a lição de Gelson Amaro de
Souza49 que, valendo-se da teoria da aparência, afirma que as pessoas
normalmente acreditam na veracidade de uma situação aparente, e em tutela da
boa-fé, os atos praticados sob o manto dessa aparência devem ser considerados
como válidos. Segundo este jurista, quem está encarregado de aplicar o direito
não pode ignorar o interesse daquele que emprestou confiança a situação
aparente, quando lhe parecia real50.

A proteção também é essencial porque confere confiança
às pessoas para que possam adquirir seus imóveis de forma segura. Não
prevalecendo esta proteção, a aquisição de imóveis tornar-se-ia insegura, e assim,
cada vez mais obsoleta como forma de investimento do brasileiro.

Se por um lado é essencial repudiar a fraude de execução,
o operador do direito deve estar muito atento à sua decretação, vez que pode ser
constatada nos próprios autos da ação executiva, sendo desnecessário, inclusive,
processo de conhecimento. Sendo declarada contra o terceiro adquirente de boafé, desprestigia-se a segurança jurídica. Doutrinando sobre este ponto, assevera
Paulo Henrique dos Santos Lucon51:

49

Gelson Amaro de Souza, Teoria da aparência e a fraude de execução. Revista Jurídica. N. 285.
Julho/2001, p. 62.
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A lição de Gelson Amaro de Souza merece destaque: “Assim sendo, a aquisição feita por um
terceiro de algum bem aparentemente livre de ônus não poderá ser considerada em fraude de execução.
Ora, se aquele que não é o titular do direito ou da coisa, pelo simples fato de parecer sê-lo já pratica ato
válido e eficaz em razão da teoria da aparência, com muito mais e ainda maiores razões deve ser
considerada válida e eficaz a aquisição de um bem ou direito que se apresente à primeira vista como livre
de ônus. [...] Entre aquele que adquire um bem de quem não é verdadeiramente o dono (apenas parece sêlo) e aquele que adquire do verdadeiro dono, sob a aparência de estar o bem livre e desembaraçado,
parece muito mais lógico e jurídico dar eficácia a este último. Se ao primeiro, desde há muito já se tem
reconhecido a eficácia, com maior razão deve-se também reconhecer a eficácia do segundo. Aquele que
compra de quem não é dono, mas sob a aparência de estar comprando de quem é o titular do domínio,
está resguardado pela teoria da aparência e sua compra é eficaz”.
51
Paulo Henrique Lucon, Revista Síntese... ob. cit. p. 133.

“Todo sistema processual convive com duas exigências
antagônicas, a saber: de um lado a celeridade processual,
que tem por objetivo proporcionar a pacificação tão logo
quanto possível; de outro, a segurança jurídica, consistente
na serena ponderação no trato da causa e das razões dos
litigantes, endereçada sempre à melhor qualidade dos
julgamentos. [...] Na fraude de execução prevista no CPC,
o legislador brasileiro optou conscientemente pelo
postulado da celeridade ao admitir o reconhecimento da
fraude diretamente no processo de execução e outorgar ao
juiz poder suficiente para aplicar a chamada sanção de
ineficácia e certeza jurídica. Não obstante dar prevalência
à celeridade, o legislador pátrio apenas aparentemente
pareceu desprezar o postulado da segurança jurídica, único
apto a conduzir o julgamento à solução justa e correta, já
que a certeza das relações jurídicas é somente obtida por
meio de um processo de conhecimento com ampla
possibilidade probatória”.
Também reafirmando a segurança jurídica na fraude de
execução e o papel do juiz, Décio Antônio Erpen proferiu as seguintes palavras:

“Ora, nós Juízes, à guisa de prestigiarmos nossa própria
atividade, transformamos a compra e venda numa
autêntica roleta jurídica, e esquecemos que a atividademeio, a judicante, jamais pode sacrificar o Direito
Material do cidadão porque somos instrumentos de sua
tutela. [...] Jamais os limites estreitos de um processo
podem extrapolar para atingir terceiros inocentes,
mormente se atentarmos para as duas áreas que devem ser
tuteladas: a do mundo dos negócios, aquela que trata da
vida sadia e que é ampla; e a segunda, restrita, para
composição da lide. E o que está a ocorrer é que o ‘vírus
jurídico’ de um processo em que um dos litigantes se
omite contamina toda uma segurança jurídica que deve
existir em área tão importante. Não é justo nem jurídico.
O Direito tem mais compromisso com a vida do que com
o processo”.
Em suma, diante da possibilidade da decretação de fraude
de execução nos próprios autos da ação executiva (mesmo sem a devida
instrução probatória), cabe ao operador de direito verificar a existência de todos

os seus requisitos, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, lesando,
inclusive, o terceiro adquirente de boa-fé.

9 – Conclusões.

A fraude de execução, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery52, é ato atentatório à dignidade e à administração da
justiça, muito mais grave do que a fraude pauliana.

Mesmo repudiada pelo ordenamento brasileiro, é comum
depararmo-nos

com

situações

onde

empresas

fantasmas

são

criadas

exclusivamente para receber patrimônio do devedor, prejudicando credores.

Estas alienações devem ser consideradas ineficazes,
declarando-se a fraude de execução, punindo-se com rigor o engodo e a má-fé.

Contudo, verificada a boa-fé do terceiro adquirente, a
fraude de execução não pode ser decretada, obstando a declaração de ineficácia
do negócio jurídico celebrado com o vendedor eivado pelo espírito ardiloso.

A proteção do terceiro adquirente, quando imbuído pela
boa-fé, é a melhor medida de direito, nos exatos termos dos princípios trazidos
pelo novo Código Civil. Como bem ressaltado por Carlos Augusto de Assis53: “o
direito deve ser concebido e interpretado de forma a que possa cumprir seus
escopos, entre eles o de colaborar para o bem-estar geral, preservando-se,
sempre, seu inegável conteúdo ético”.
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Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado. 9.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 849.
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Carlos Augusto de Assis, Fraude à execução... ob. cit. p. 222.

Alguns, contudo, poderiam afirmar que este entendimento
é prejudicial ao credor que, não obstante a boa-fé do terceiro adquirente, acaba
perdendo bens passíveis de garantir o recebimento de seu crédito54.

Atento a isso, o legislador brasileiro fez por bem
promulgar os artigos 659, § 4.º e 615-A, ambos do Código de Processo Civil.
Estes dispositivos visam dar publicidade a terceiros, tanto pelo registro da
penhora, quanto pela averbação da distribuição de ação executiva contra o seu
proprietário.

A aplicação destes dispositivos impossibilita que os
compradores, tendo acesso a essas informações, aleguem desconhecimento das
constrições, vez que a publicidade, nestes casos, é considerada erga omnes.

Parece-nos, portanto, que o sistema processual brasileiro,
atrelado com o direito civil, criou elementos que torna operável e justa a
declaração da fraude de execução. Se o art. 593 do Código de Rito é, por alguns,
considerado “pobre”, não tendo protegido o terceiro adquirente de boa-fé, assim
o fez a jurisprudência, mormente com a Súmula 375 do STJ, completando o seu
sentido.

Cabe, também à Justiça do Trabalho, por meio de seus
tribunais superiores, firmar jurisprudência sólida visando à proteção do terceiro
adquirente de boa-fé. Ainda que a Justiça Laboral tenha como princípios a
proteção do trabalhador, não pode causar prejuízos a terceiros, sobretudo àqueles
de boa-fé.

54

Fátima Nancy Andrighi faz uma boa lembrança que o registro da penhora também é favorável
ao credor vez que este, tendo obedecido rigorosamente aos trâmites processuais, poderá refutar alegação
futura do terceiro adquirente que não se ateve às informações constantes na matrícula. (Fátima Nancy
Andrighi, O registro da penhora e a reforma do CPC. Revista de processo. Ano 20. Outubro-Dezembro de
1995. n. 80. p. 8.).
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