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RESUMO 

 

O presente artigo explana dois tipos de fraudes e traça um paralelo entre estas,  

remontando suas origens históricas, apontando as diferenças significativas entre os 

elementos que compõem os tipos e os remédios jurídicos para a sua anulação. Com o 

advento da súmula nº 375 do STJ, demonstraremos que as fraudes tornaram-se 

extremamente semelhantes, com uma tênue diferença relacionada, dentre outras, ao 

momento de sua ocorrência, onde a fraude pauliana, prevista no código civilista de 

2002, entre os artigos 155 a 168 ocorre, de regra, em período anterior a formação da 

relação processual, enquanto a fraude de execução pressupõe a existência de um 

processo em curso e possui previsão legal no código processual civil. Abordaremos, 

ainda, alguns fatos históricos que denotam a origem dos institutos e a opinião da 

doutrina acerca do tema.  
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ABSTRACT 

 

This article explains two types of fraud and draws a parallel between these, tracing its 

historical origins, pointing out the significant differences between the elements of the 

types and remedies for its annulment. With the advent of the Supreme Court docket 375 

demonstrate that fraud became extremely similar, with a slight difference related, 

among others, the timing of their occurrence, where pauliana fraud, as provided for in 

civil law code in 2002, among the 155 articles 168 occurs, as a rule, prior to joining the 

lawsuit period, while fraud enforcement presupposes the existence of an ongoing  

process and has legal provision in the civil Procedure code. We will additionally present 

some historical facts that denote the origin of the institutes and the opinion of the 

doctrine and jurisprudence on the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa fazer uma revisão atinente às duas espécies de 

fraude: a fraude pauliana e a fraude à execução. Conveniente delimitar nosso objeto de 

estudo, tendo em vista o grande número de espécies que habitam o ordenamento 

jurídico brasileiro. A seleção das espécies em questão deu-se pela relevância jurídica e 

pela pulverização das diferenças, ocasionada pelo surgimento da súmula nº 375 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). O operador do direito deve estar atento quanto ao 

momento da ocorrência da fraude a fim de caracterizá-la na espécie adequada, pois para 

cada tipo haverá uma consequência diversa, bem como um remédio jurídico específico 

para combatê-la. Há um necessário diálogo das fontes, ora no código civil, ora no 

código de processo civil, com o desiderato de tornar o assunto mais inteligível. É nessa 

toada que exporemos algumas opiniões doutrinárias sobre o tema, a fim de elucidarmos 

os pormenores que o compõe. Enfatizaremos, ainda, os cuidados necessários para os 

operadores do direito, que devem se apoderar do remédio correto para cada tipo de 

fraude e, após a identificação, manejar a devida ação junto ao poder judiciário, 

objetivando um desfecho adequado ao seu cliente e à sociedade, requerendo a aplicação 

da justiça e o adimplemento devido dos créditos. 

 

2 TIPOS DE FRAUDE E A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 

Existem vários tipos de fraude no ordenamento jurídico pátrio. Três são as 

de maior relevância para os operadores do direito: fraude contra credores, também 

denominada de fraude pauliana, fraude à execução e fraude de bem constrito 

judicialmente. Para o desenvolvimento do presente artigo selecionamos as duas 

primeiras espécies.  

Antes de abordamos detalhadamente cada espécie, faz-se mister trazermos à 

baila alguns conceitos básicos, dentre eles o de fraude. Esse vocábulo, de origem 

romana, tem como sentido o artifício para enganar, ato de má-fé. Em termos gerais, 

fraude é todo artifício malicioso que visa transgredir direito alheio. De acordo com os 

ensinamentos de Gonçalves (2012) “é um dos defeitos do negócio jurídico, não como 

vício de consentimento, mas como vício social”. Esse tipo de vício terá um reflexo 

patrimonial, embasado pelo princípio da responsabilidade patrimonial, com previsão no 

artigo 957 do código civil, o qual dispõe que “Não havendo título legal à preferência,  



terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum”. O artigo 591 do 

código de processo civil, também aponta o retro citado princípio, uma vez que “o 

devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens 

presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”.  

O patrimônio do devedor é a garantia geral dos credores, conforme 

preleciona Venosa (2012). O autor também aponta que o ato volitivo exarado pelo 

devedor, que conduza à dilapidação patrimonial, seja de modo oneroso ou gratuito, 

sendo suplantado por seu passivo e reduzindo-o à um estado insolvência é, via de regra, 

um ato fraudulento, como corrobora Tartuce (2013).  

A responsabilidade patrimonial foi um grande avanço para as ciências 

jurídicas, seja para os credores, seja para os devedores. Para os primeiros, o atual 

sistema jurídico permitiu, teoricamente, uma maior segurança para o adimplemento dos 

seus créditos. Para os segundos, permitiu afirmar que o devedor responde pelas suas 

dívidas tão somente com seu patrimônio, divergindo de outrora quando os donos dos 

créditos podiam escravizar seus devedores, aplicar castigos físicos cruéis e até 

esquartejá-los. Hodiernamente inexiste, no Brasil, a prisão civil decorrente de dívidas, 

ressalvado o caso de inadimplemento inescusável e voluntário de pensão alimentícia.  

Além disso, o credor, de regra, depende da intervenção do Estado para 

conseguir seu intento quando há inadimplemento e oposição do devedor, sendo defeso 

agir por conta própria, sob pena do cometimento do crime de exercício arbitrário das 

próprias razões, capitulado no artigo 345 do código penal. 

 

2.1 Fraude contra credores 

Essa espécie apresenta previsão no código civil de 2002, entre os artigos 

158 a 165. Também denominada de fraude pauliana, a fraude ocasiona, segundo Venosa 

(2012), a quebra do princípio da boa-fé objetiva, este com previsão expressa no artigo 

422 do código civil, pois “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão 

do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Este tipo de 

fraude é caracterizado quando houver uma obrigação não cumprida, mesmo se ainda 

não vencida ou exigível, bastando a existência da obrigação e a demonstração, expressa 

ou tácita, que o devedor não irá adimpli-la, como nos ensina Tartuce (2013). A 

anterioridade do crédito é necessária para caracterização da prática, como prevê o artigo 

158, parágrafo 2°, do código civil. Partindo desse pressuposto, Venosa (2012) ressalta  



que o credor que negocia com parte sabidamente insolvente não merece salvaguarda 

jurídica.  

A fraude pode dar-se por meio da alienação onerosa, como a venda do bem, 

dação em pagamento, cessão de direitos possessórios, remissão de dívida, ou de forma 

gratuita, como a doação. Para a sua configuração é necessário a presença de alguns 

elementos: o subjetivo, que é má-fé, a intenção inequívoca e deliberada de prejudicar o 

credor em conluio com um terceiro adquirente do bem, denominado como consilium 

fraudis, como aponta Tartuce (2013). O outro elemento necessário para configuração da 

fraude é o elemento objetivo, caracterizado pelo causado ao devedor, também 

conhecido como eventus damni. Na falta do elemento objetivo, a doutrina majoritária 

aponta que inexistirá o interesse de agir, um dos pressupostos processuais, o que 

acarretará na carência da ação.  

É conveniente ressaltar que o devedor deve ser insolvente, visto que não 

haverá empecilhos à alienação se ele possuir bens suficientes para remir suas dívidas.  

Aliás, reiteramos que mesmo no caso de devedor insolvente, este poderá 

dispor dos seus bens, contudo o negócio é anulável. Outra importante observação 

lecionada por Tartuce (2013), é que no caso de disposição gratuita de bens ou remissão 

de dívidas, basta tão somente o evento danoso, prescindindo-se do elemento subjetivo. 

O artigo 159 do código civil prevê expressamente que “Serão igualmente anuláveis os 

contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver 

motivo para ser conhecida do outro contratante.” O novel código explicita aqui uma 

presunção relativa, ou seja, iuris tantum, do consilium fraudis, como ocorre, por 

exemplo, em uma venda de imóvel de pai para filho, que presumivelmente conhecia a 

condição de insolvência do pai devedor.  

O remédio jurídico para anular o negócio jurídico eivado de fraude é a ação 

revocatória ou pauliana, de acordo com Câmara (2014). A origem histórica da ação 

pauliana é incerta, sendo uma fonte de discussão doutrinária. Pelegrini (2009) aponta 

que o instituto tem origem romana, cuja denominação deriva de uma homenagem do 

seu criador, o pretor Paulo. Venosa (2012) afirma que a ação trata-se de uma evolução 

do direito romano, do instituto denominado interdito fraudatorium, uma atuação dos 

pretores romanos objetivando coibir os abusos do devedor e anular as vendas eivadas de 

fraude. O fim da ação é o retorno do bem ao patrimônio do devedor, para que o credor 

possa satisfazer seu crédito.  



Importante destacarmos que o prazo decadencial para o ajuizamento da ação 

é de quatro anos, como prescreve o artigo 178 do código civil. A contagem do prazo 

inicia-se da data de realização do negócio jurídico. Com a anulação volta-se ao status 

quo ante e os bens alienados retornam ao patrimônio do alienante. A intenção do 

legislador ao prever no atual código civil a ação pauliana foi repelir o enriquecimento 

ilícito do devedor. O titular do crédito, ou seu representante legal, são partes legítimas 

para ingressarem como autores da ação, enquanto no polo passivo são legitimados o 

devedor insolvente, bem como o terceiro adquirente que agiu com má-fé. Neste caso 

ocorrerá a formação de um litisconsórcio passivo, como prescreve o artigo 46 do código 

de processo civil.  

Imperioso destacar que, de regra, o credor quirografário é o único 

legitimado para manejar o remédio jurídico, somente albergando o credor especial 

quando as garantias tornarem-se insuficientes para adimplir seus créditos.  

Tartuce (2013) destaca ainda a fraude não consumada, com previsão no 

artigo 160 do código civil, no qual prevê que “Se o adquirente dos bens do devedor 

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

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

forma, o terceiro adquirente de boa-fé evita a consumação do ilícito civil. Outro 

importante embate doutrinário é acerca da natureza da ação revocatória. O código 

acentua que a ação possui natureza anulatória, ou seja, desconstitutiva. Por outro lado, 

Pelegrini (2009) e Venosa (2012) asseveram que de acordo com a teoria da ineficácia 

relativa ou inoponibilidade perante terceiros, a ação tem natureza declaratória, 

almejando a ineficácia perante o credor, o que aproxima os efeitos da fraude contra 

credores da fraude à execução. 

 

2.2 Fraude de execução 

Esta espécie possui previsão legal em nosso ordenamento, no artigo 593 do 

CPC, in verbis: 

 

Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de 

bens: 

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real; 

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor 

demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; 

III - nos demais casos expressos em lei. 

 



O momento de consumação desta fraude ocorre quando o devedor 

insolvente, ou por ela reduzido à insolvência, tenta lesar o credor, dilapidando seu 

patrimônio, de forma gratuita ou onerosa, com uma ação em curso. Mas qual seria o 

momento de sua caracterização? Da data de entrada da petição inicial ou do 

recebimento da petição pelo juízo? Câmara (2013) nos ensina que a fraude de execução 

inicia-se a partir da citação do devedor. Na mesma linha de pensamento, Venosa (2012) 

corrobora com o exposto, afirmando que a jurisprudência majoritária alberga o mesmo 

entendimento. 

Além disso, Câmara (2013) ressalta que esta espécie é endêmica do 

ordenamento brasileiro, não havendo previsão em ordenamentos alienígenas. Neste tipo 

de fraude, o consilium fraudis é prescindível, ou seja, não há necessidade do elemento 

subjetivo, somente o eventus damni é necessário para sua caracterização, como aponta 

Tartuce (2013). Destaque-se que, diferentemente do que ocorre na fraude 

pauliana, onde há uma secessão doutrinária, em que parte entende que a natureza da 

ação será desconstitutiva, e a outra parte entende que haverá uma declaração de 

ineficácia. Na fraude de execução há uma uniformidade doutrinária, segundo Câmara 

(2014), pois o negócio praticado será existente, válido, porém ineficaz em relação ao 

credor. 

Conforme o inciso I, do artigo 593, do CPC, será considerada fraude, 

quando incidir sobre o bem uma ação pendente de natureza real. Câmara (2014) 

complementa que as obrigações de direito obrigacional de caráter reipersecutório, 

também estão albergadas nesse inciso. 

Já no inciso II, é considerado fraude se a alienação ou oneração dos bens 

ocorreu quando já havia contra o devedor uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência. O 

executado, tendo convicção que deverá arcar com todos os ônus do processo em curso, 

tenta de modo infrutífero e ardiloso, desfazer-se de seus bens e sonegar o direito de 

crédito do exequente. O processualista Câmara (2014), aponta para uma atecnia na 

redação desse inciso, ao ressaltar que o fraudador pode ser conduzido à insolvência, 

pois esta deve resultar da alienação do bem, e não da demanda em si. 

Por sua vez, o inciso III foi meramente exemplificativo, pois existem casos 

de fraude de execução em outros artigos do mesmo código processual e em legislações 

esparsas. Uma fraude de execução prevista no CPC é o artigo 615-A, in verbis: 

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. 

§ 1o O exeqüente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no 

prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. 

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da 

dívida, será determinado o cancelamento das averbações de que trata este 

artigo relativas àqueles que não tenham sido penhorados. 

§ 3o Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens 

efetuada após a averbação (art. 593). 

§ 4o O exeqüente que promover averbação manifestamente indevida 

indenizará a parte contrária, nos termos do § 2o do art. 18 desta Lei, 

processando-se o incidente em autos apartados. 

§ 5o Os tribunais poderão expedir instruções sobre o cumprimento deste 

artigo. 

 

O credor ao ajuizar a ação poderá tão logo seja distribuída, com a certidão 

que comprove o ajuizamento, realizar a averbação no registro de imóveis, sendo dever 

do exequente, no prazo de 10 dias comunicar ao juízo. O parágrafo terceiro prescreve 

que neste caso a presunção é absoluta, ou seja, iuris et iuris. Outra observação, 

lecionada por Tartuce (2013), é de que esse caso foge à regra geral de que a fraude de 

execução tem seu termo inicial no momento pós-citação, pois o termo inicial será a 

devida averbação em cartório da certidão comprobatória do ajuizamento da execução. 

Outro exemplo de fraude de execução prevista no CPC, apontada por 

Câmara (2014), encontra-se no artigo 672, parágrafo terceiro, que diz que no caso de 

penhora de crédito, se o terceiro agindo em conluio negar o débito, a quitação dada pelo 

devedor ao terceiro será considerada fraude de execução. 

Já o código tributário nacional, em seu artigo 185, prevê como presunção de 

fraude de execução a alienação ou oneração de bens ou rendas, pelo sujeito passivo com 

débito tributário perante a Fazenda Pública, desde que o crédito esteja regularmente 

inscrito na dívida ativa 

 

3 APROXIMAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE FRAUDES, PÓS EDIÇÃO DA 

SÚMULA Nº 375 do STJ 

 

Na fraude contra credores, cujo interesse é privado, a insolvência é requisito 

fundamental, enquanto na fraude à execução o interesse é público, porque já existe uma 

demanda em curso, sob o manto do poder jurisdicional. Neste, a má-fé do devedor, ou 

do terceiro adquirente, como aponta Venosa (2012), é indiferente, pois é presumível, ou 

seja, iuris tantum. A primeira espécie é disciplinada pelo código civil, já a segunda na 

legislação processual Em relação aos efeitos, na fraude contra os credores, o código 



civil afirma ser anulável o negócio jurídico, enquanto no outro tipo o negócio será 

existente, válido, contudo será ineficaz perante o credor. Porém, a fraude de execução, 

quando reconhecida, aproveitará tão somente ao exequente, enquanto no outro tipo 

aproveitará a todos os credores, segundo leciona o civilista Gonçalves (2012). Como já 

exposto no presente trabalho, a doutrina, em sua maioria, não visualiza essa 

discrepância entre os institutos, considerando em ambos os casos a ineficácia perante o 

credor. 

Em relação ao tempo de resposta do estado, este será bem mais simplificado 

na fraude à execução, tendo em vista que já existe uma ação em trâmite, onde nos 

próprios autos é possível informar ao juízo e requerer a ineficácia do negócio jurídico e 

a penhora do bem. Repisamos, que os bens poderão ser alienados, porém estes 

permanecerão vinculados ao processo executivo. Por outro lado, a ação revocatória é 

realizada por via autônoma, portanto seu fluxo, em regra, terá maior lentidão. Em ambas 

as espécies, é de bom alvitre acentuar que a alienação, ou oneração, tão somente não 

configuram a fraude caso existam outros bens que garantam o crédito, com a exceção da 

averbação em cartório, da certidão do ajuizamento da ação, que gerará presunção 

absoluta. 

Outra grande diferença entre os tipos de fraude consistia nos elementos que 

compunham sua estrutura. O consilium fraudis era exigível apenas na fraude contra 

credores, contudo esse entendimento mudou após a edição da súmula nº 375, do STJ, 

que segundo o seu verbete dispôs que “O reconhecimento da fraude à execução depende 

do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Em outros termos, 

passou a jurisprudência a exigir que o terceiro adquirente aja de má-fé, tendo 

conhecimento da dívida e do estado de insolvência do exequente. Desta forma houve 

uma aproximação entre os dois institutos, ficando a diferenciação por conta do 

momento em que ocorreu. Se a fraude ocorrer em etapa pré-executiva, quando não há 

processo em curso, será fraude de credores e o remédio cabível será a ação pauliana ou 

revocatória. Caso a fraude ocorra após o ajuizamento da ação, em regra, após a citação 

do exequente, ficará caracterizada a fraude de execução. A primeira é instituto civilista, 

o segundo pertence à seara processualista. 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Os dois tipos de fraudes abordados são apenas fragmentos de vários defeitos 

dos negócios jurídicos apontados pela legislação pátria e pela doutrina. O ordenamento 

visa coibir essas nefastas atitudes, apontando as sanções cíveis, a fim de manter a 

harmonia social, ao exigir a manutenção da boa-fé entre as partes e a garantia do 

crédito, em nome da segurança jurídica que deve permear toda a sociedade, a fim de dar 

estabilidade necessária para a prática de todos os atos sociais dotados de relevância 

jurídica. Com o advento da súmula nº 375 do STJ, os operadores do direito devem 

multiplicar a atenção, para identificar as discrepâncias tênues entre os institutos e 

fornecer aos seus clientes e à causa o remédio correto e o fim mais equânime possível. 
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