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RESUMO: Procurou-se demonstrar neste breve estudo, que houve um pequeno avanço no proce-
dimento da fraude à execução com o novo CPC/2015, ao determinar intimar o terceiro adquirente 
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uma melhor disposição para colocar no mesmo plano de igualdade as partes envolvidas, quando se 
trata de alegação de fraude à execução. Quando se fala em fraude, deve-se levar em conta que esta 
não existe se não houver pelo menos a participação de duas pessoas e que, e que é necessária a 
observação de um procedimento conforme a lei, para evitar prejuízo para o executado (devedor) e o 
terceiro adquirente. 
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1 nOções preliminares

Poucas pessoas se aperceberam que a Constituição de 1988 alterou todo 
o sistema jurídico nacional. A partir de sua promulgação, não mais é possível 
imaginar qualquer processo ou procedimento sem o devido processo (procedi-
mento) legal1.

Seguindo o avanço da sistemática processual do CPC/2015, neste estudo, 
serão vistas as ligações entre o devido processo legal e a fraude de execução. 
Aqui, foi colocada em realce a preocupação com a relação necessária que deve 
existir entre a fraude de execução e o princípio do devido processo (procedi-
mento) legal.

1 “Após o advento da Constituição de 1998 o direito pátrio passou por um redimensionamento conceitual que 
conduziu a uma releitura de todo o sistema jurídico.” (POPP, Carlyle. Princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana e a liberdade negocial – A proteção contratual no direito brasileiro. In: LOTUFO, Renan 
(Coord.). Direito civil constitucional. p. 151)
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Não se pode imaginar que alguma pessoa possa sofrer restrição de seus 
bens sem um procedimento devidamente previsto em lei e regularmente segui-
do no caso concreto (art. 5º, LIV, da CF/1988). A Constituição Federal deve ser 
lembrada, respeitada e seguida em todas as atividades e relações sociais, por 
isso, com maior razão nas atividades judiciais, como é o caso da decisão sobre 
fraude de execução e a consequente determinação para penhora da coisa alie-
nada ou onerada sob a alegação de ter sido em fraude de execução.

Como se sabe, na sistemática anterior, se tornou como prática nos meios 
forenses os juízes, atendendo a singelo pedido do credor (exequente), sem ou-
vir o devedor-executado (alienante) nem o terceiro (adquirente), ao conhecer, 
em juízo de cognição sumaríssima, o pedido do exequente e, nesse ato singelo 
e, em muitas vezes, até sem fundamentação (art. 165 do CPC e art. 93, IX, da 
CF/1988), reconhecerem a fraude de execução e declararem a ineficácia da 
alienação, determinando a penhora sobre o bem do terceiro adquirente sem 
que este e o devedor fossem ao menos ouvidos a respeito dessa tão grave im-
putação.  

Curiosa e estranhamente, alguns juízes adotavam estas medidas esdrúxu-
las como é a de simplesmente intimar o adquirente de que o bem adquirido 
seria ou, até mesmo, já fora penhorado em execução de credor-exequente, por-
que fora declarada diretamente nos autos do processo de execução a “fraude de 
execução”. Curiosa, estranha e esdrúxula tal medida, porque, se haveria de inti-
mar o adquirente, isto haveria de se dar antes da decisão e não depois. Antes da 
decisão, haver-se-ia de ouvir o adquirente e também o alienante; agora, decidir 
por primeiro e intimar somente depois que já decidira é inverter a sequência 
de qualquer procedimento e, de forma induvidosa, ferir e contrariar o devido 
procedimento (processo) legal. 

O CPC/2015 procurou evitar esse inconveniente, mas, apesar da boa in-
tenção, não soube solucionar a questão de conformidade com a Constituição 
Federal. No seu art. 972, § 4º, determinou que se intime o terceiro adquirente 
para interpor embargos de terceiro. Em vez de citá-lo para se defender em ação 
apropriada, ainda vacilou e se referiu apenas a uma simples intimação, o que 
não atende ao comando constitucional (art. 5º, LIV, da CF/1988).

Mesmo havendo boa intenção, o CPC/2015 não conseguiu atender à 
norma constitucional para exigir um verdadeiro devido procedimento legal, 
com a citação do executado alienante, bem como do terceiro adquirente, para 
apresentarem defesas. Somente com a citação oportunizando a apresentação 
de defesa por vendedor e comprador é que se estaria atendendo à norma cons-

titucional.
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2 situaçãO fática

A fraude de execução é uma consequência jurídica oriunda de uma si-
tuação fática. Como situação fática que envolve várias circunstâncias condicio-
nantes de sua ocorrência, circunstâncias essas que devem existir, não podendo 
ser reconhecida e declarada por mera presunção sem antes abrir oportunidade 
probatória2. 

A situação fática ensejadora da ocorrência de fraude de execução deve 
ser exaustivamente provada e, para isso, deve-se seguir a norma sobre o ônus da 
prova (art. 333 do CPC). No caso, como quem alega é, em regra, o exequente, 
cabe a ele provar tal ocorrência, nesse ponto, observando-se a igualdade de 
tratamento, o contraditório e a ampla defesa, também princípios constitucionais 
insuprimíveis. Uma coisa puxa a outra, é preciso seguir o devido procedimento 
legal e, como inexiste previsão de procedimento especial para o caso, neces-
sário é seguir o procedimento comum ordinário (art. 318 do CPC/2015) com 
todas as fases e princípios naturais deste procedimento, entre eles os princípios 
da ampla defesa, da distribuição do ônus da prova e do contraditório. Quando 
esses princípios não forem atendidos, ferido está o devido procedimento legal, 
e a decisão proferida que reconhecer e declarar a fraude de execução é abso-
lutamente nula.

Pode parecer estranha a afirmação a seguir, mas isto é uma verdade cons-
tatável. O direito, ao ser praticado, às vezes apresenta contradições e incoe-
rência despercebidas e que, se percebidas fossem, ruborizariam toda a família 
jurídica. Na prática, não são raros os casos de incoerência e contradição em 
que, no afã de afastar um vício de um negócio jurídico (fraude de execução), 
acaba-se por cometer outro muito mais grave. Isto é o que, em regra, se dá no 
caso de reconhecimento e declaração de fraude de execução. 

Na ânsia de afastar o vício (social) da fraude à execução, acaba por ferir 
mortalmente os princípios da igualdade de tratamento, do devido procedimen-
to legal, do contraditório e da ampla defesa, que são princípios que albergam 
interesses maiores. 

3 prOvOcaçãO dO cOnhecimentO

Nada obstante a vetusta e generalizada afirmação de que o juiz poderá 
conhecer da fraude de execução, mesmo sem provocação do credor interessa-
do, pensamos que, para o caso de alienação de bens (sem penhora registrada) 
em fraude de execução, isso não se dá. Como foi expresso anteriormente, para 

2 “Apesar da gravidade do ato do devedor que busca fraudar a execução, não se conhece norma a ditar 
procedimento para o conhecimento e a declaração desta fraude. O que se encontra na prática forense é 
adoção de medida empírica e sem apoio no princípio do devido procedimento legal. Sem lei a ditar algum 
procedimento especial, qualquer que seja adotado, que não seja o procedimento ordinário, será contrário ao 
princípio constitucional do devido processo legal.” (SOUZA, Gelson Amaro de. Fraude de execução e o devido 
processo legal. Revista Nacional de Direito e Jurisprudência, Ribeirão Preto/SP, v. 4, p. 17:18, abr. 2000)
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que se dê essa figura, necessária se faz a presença de várias situações cumula-
damente, e que todas elas exijam provas. Como o processo de execução não 
é palco para discussões paralelas, necessária é a instauração de novo processo 
(incidental) para discussão e prova sobre eventual fraude de execução. Não po-
dendo o juiz iniciar o processo (art. 2º do CPC/2015), logo, ele não pode tomar 
a iniciativa e declarar a fraude de execução (salvo a hipótese de bem já penho-
rado e com registro da penhora, mas que não é a hipótese até aqui estudada).

A fraude de execução garante ao credor direito de penhorar a coisa nas 
mãos de quem quer que seja. Mas este direito é disponível ao credor (arts. 775, 
924, III e IV, 487, II, do CPC/2015). Em sendo direito disponível ao credor, 
somente a ele cabe postular e não ao juiz agir de ofício, como enganadamente 
tem-se apregoado. É princípio básico de direito que o juiz somente poderá agir 
de ofício quando se tratar de matéria relacionada a direitos indisponíveis. Se 
o crédito atingido pela fraude de execução é disponível, logo, não comporta 
atuação por iniciativa do juiz.

Não podendo o juiz agir de ofício (art. 2º do CPC/2015), exige-se a ine-
vitável provocação do interessado. No caso em tela, imagina-se que, em regra, 
somente o credor (exequente) terá interesse e legitimação para provocar o reco-
nhecimento e declaração de que a coisa fora vendida ou onerada em fraude de 
execução. Essa provocação deve ocorrer por meio de petição inicial que deve 
conter os requisitos do art. 319 do CPC para formação de um processo autôno-
mo com todas as garantias constitucionais, devendo encerrar-se com sentença 
na forma do art. 490 do CPC, com os requisitos do art. 489, §§ 1º, 2º e 3º, do 
CPC/2015. 

Parece não ser difícil chegar-se a esta conclusão, o que é de difícil con-
senso é a forma com que se deve dar esta provocação. Atento aos princípios 
constitucionais do devido procedimento legal, do contraditório e da ampla de-
fesa, é de se imaginar que somente por meio de um processo autônomo (pro-
cesso incidente) é que se poderá postular o reconhecimento e declaração de 
fraude de execução.    

4 julgamentO da fraude de execuçãO

O julgamento da fraude de execução, em caso de coisa ainda não pe-
nhorada ou sem registro da penhora, ao que se pensa, somente pode se dar por 
meio de processo próprio, e que, no caso, será um processo de conhecimento 
declaratório incidental. 

Como já foi mencionado, inexiste lei traçando o procedimento próprio 
ou indicando procedimento especial para o caso de fraude de execução, o que 
se tem a seguir é o procedimento comum ordinário (art. 318 do CPC/2015).

A primeira objeção que se poderia fazer ao que se afirma é a de que, no 
processo de execução, não há espaço para discussão de questões de direito 
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entre credor e devedor, e, com isso, não se poderia abrir discussão entre esses 
dois e mais o terceiro adquirente.

É certo e inegável que a execução não é palco próprio para discussão, 
senão realização do direito já anteriormente definido. Entretanto, inúmeros são 
os casos em que excepcionalmente tem se permitido abrir discussão dentro 
dos autos da execução, como se dá nos casos de “exceção ou objeção de pré-
-executividade”3, pedido de remição, reserva de numerários para pagamento do 
credor hipotecário (art. 771, parágrafo único, do CPC/2015) etc. 

Ainda que o processo de execução fosse de tudo imune à discussão den-
tro do processo, mesmo assim, essa objeção é de tudo insustentável. O fato de 
não ser possível abrir-se discussão dentro do processo de execução, nada obsta 
que se encaminhe a discussão para outro processo incidental, como acontece 
em várias outras situações. Os embargos de terceiro (art. 674 do CPC/2015) 
correspondem a um processo incidente à execução e são muito utilizados sem 
objeção. Também outras incidentais existem e que são processadas em separa-
do à execução, tais como as exceções de incompetência, impedimento ou sus-
peição (arts. 146 e 340), pedido de preferência (arts. 612 e 797 do CPC/2015), 
embargos do devedor (art. 914 do CPC/2015), embargos à adjudicação e à ar-
rematação (art. 903) ou a ação autônoma do § 4º do art. 903 do CPC/2015 e a 
declaratória incidental4 etc. 

Desta forma, a aceitação e a inclusão de um processo incidental menos 
ou mais não vão prejudicar a execução. Ao contrário, com isso, vai atender aos 
princípios constitucionais maiores e que merecem respeito e acatamento.

O que não pode, e isso parece ser elementar, é o julgamento sobre coisa 
pertencente a terceiro que não é parte no processo de execução, sem que sejam 
atendidos os princípios da igualdade de tratamento, do contraditório, da ampla 
defesa e do devido procedimento legal. 

Entendendo-se que esses princípios não podem ser atendidos diretamen-
te dentro do processo de execução, que o sejam em separado e em ação própria 
por meio de processo incidente como os demais anteriormente anotados. O que 
não se pode é contrariar a Constituição Federal e descumprir os princípios e 
as garantias asseguradas por ela. O julgamento da fraude de execução, sem as 
ouvidas do devedor (alienante) e do terceiro (adquirente), é inconstitucional por 
ferir mortalmente o princípio do devido procedimento legal. 

Na doutrina, já houve quem manifestasse pelo julgamento da fraude de 
execução por meio de ação de conhecimento e pelo procedimento ordinário, 

3 Ver. Repro 55/62, Ajuris 45/155, RT 640/427, 617/187, 657/243, 596/146, 511/221, JTA 57/37, 95/128, 
97/278 e Revista de Direito 25/15. 

4 STJ, REsp 11.171, DJU 25.11.1991, p. 17072. Também na doutrina: GALDINO, Dirceu. Da ação 
declaratória incidental no processo de execução. In: Uma vida ao direito. Vários autores. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995. p. 592 e ss.
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e este ponto de vista pode ser encontrado na pena forte de Pestana de Aguiar 
(1987), quando assim expôs: 

Como podemos constatar, basicamente são três as hipóteses de retificação ou 
anulação do registro: a) processo contencioso onde especificamente se pede a 
retificação ou anulação do registro; b) pedido de anulação ou declaração de nu-
lidade de ato jurídico em ação própria, a gerar, consequentemente, a retificação 
ou anulação do registro; c) decisão, em processo contencioso, sobre fraude de 
execução, a conduzir ao mesmo resultado quanto ao registro.5 

Percebe-se que esse autor fala de forma clara em decisão em processo 
contencioso sobre fraude de execução. Deixa claro que esse grande jurista já 
se encontrava avançado em seu tempo e, até mesmo antes da promulgação da  
atual Constituição Federal, já anunciava a necessidade de processo contencio-
so, para julgamento da fraude de execução. Verdade é que, somente em um 
processo contencioso, com procedimento regular e que assegure de forma efe-
tiva os princípios e garantias constitucionais, poderá haver qualquer decisão e 
assim também o será em relação à fraude de execução.

Deve ficar bem claro que não é o antigo, vetusto, ilegal e inconstitucional 
costume de julgar a fraude de execução sem processo contencioso e sem o prin-
cípio do devido procedimento legal que o torna legítimo. Já se disse alhures que 
a repetição de ato ilícito jamais o tornará lícito; não é a repetição de julgamento 
ilegítimo que jamais o legitimará6. A repetição de um procedimento inconsti-
tucional jamais o tornará constitucional somente por essa repetição. Por isso, 
está na hora de rever posições e adotar medidas novas. Mas medidas condizen-
te com a realidade da sistemática processual constitucional, exigindo-se ação 
autônoma para apuração e julgamento do fraude à execução, não servindo a 
simples intimado do terceiro adquirente prevista no art. 792, § 4º, do CPC/2015. 

Se, em época passada, pensou-se que a fraude de execução poderia ser 
julgada sem o devido procedimento legal, pensamento este de todo equivoca-
do, não pode ser mantido no presente. Se àquela época pensava-se que isso 
era uma verdade, hoje se sabe seguramente que não o é. Aliás, ao seu tempo, 
Descartes, quando escrevera o Discurso do Método, deixou assentado:

Todas as coisas possíveis de cair sob o conhecimento dos homens seguem-se 
umas às outras da mesma maneira e que, contanto que nos abstenhamos so-
mente de aceitar por verdadeira qualquer que não o seja […]. (Descartes, Dis-
curso do Método, p. 38)

Acenava esse autor com expectativa de que somente fossem aceitas as 
verdades e não aquela que fosse apregoada como verdade e não o fosse. Como 

5 PESTANA DE AGUIAR, João Carlos de. A ação pauliana e a fraude contra credores. Revista de Crítica 
Judiciária, Rio de Janeiro/RJ: Forense, v. 01, p. 137, 1º trim. 1987.

6 Ver nosso Processo e jurisprudência no estudo do direito (Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 95).
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a decisão sobre fraude de execução sem o devido procedimento legal nem de 
longe pode ser vista como algo legítimo e em benefício da sociedade, deve ser 
mudada essa posição, nada obstante infindáveis precedentes jurisprudenciais 
que se atualizaram frente à nova sistemática implantada pela Constituição Fe-
deral de 1988.

A propósito, lembra-se a lição de um dos mais venerados juízes da Supre-
ma Corte dos Estados Unidos de todos tempos, Benjamin Cardoso (1978), que 
serve de clamor à consciência dos julgadores:

O processo evolutivo deve ser simétrico, coerente com a história ou o costu-
me, quando aquela ou este tiverem representando a força motriz, ou a principal 
força no sentido da configuração das regras existentes; e deve ser também coe-
rente com a lógica ou a filosofia, quando o poder gerador tiver sido o seu. Essa 
evolução simétrica poderá, entretanto, ser comprada por preço excessivamente 
alto. A uniformidade deixa de ser um bem quando se torna uniformidade de 
opressão. O interesse social servido pela simetria ou certeza deve, portanto, ser 
equilibrado com o interesse social servido pela equidade e pelo sentimento de 
justiça, ou ainda, por outros elementos relativos ao bem-estar social. Tais ele-
mentos poderão impor ao juiz o dever de traçar a linha partindo de outro ângu-
lo, de se arriscar por novos caminhos, de marcar novo ponto de partida, do qual 
começarão sua jornada outros que virão depois dele.7

Felizmente, mesmo sem atingir a evolução necessária, ao final do século 
passado, já começava a surgir, na jurisprudência, entendimento que buscava 
aproximação com o devido procedimento legal, em que considerou necessária 
a participação do adquirente no processo para só depois declarar-se a fraude de 
execução, como segue: “Para declarar a ineficácia do negócio em relação ao 
credor é necessária a intimação do adquirente para fazer parte do processo”8.

Muito embora o julgado não faça referência a um processo autônomo 
com a citação do executado e do adquirente, já se referia à intimação e parti-
cipação do adquirente no processo, o que indicava a abertura de contraditório 
e de ampla defesa, muito embora ainda falte o devido processo (procedimento) 
legal em sua ampla extensão. 

4.1 necessiDaDe De sentença para jUlgar a fraUDe à execUção

Outra questão que merece atenção do intérprete é saber se pode ou não 
o juiz declarar a ineficácia ou a nulidade, bem como decretar a anulação de 
algum negócio jurídico sem sentença. Pela norma imperativa do art. 490 do 
CPC/2015, parece serem impossíveis tais providências por meio de decisões 

7 CARDOZO, Benjamin N. A natureza do processo e evolução do direito. 3. ed. Trad. Lêda Boechat Rodrigues. 
Ajuris, Porto Alegre/RS: Síntese, n. 09, p. 118, 1978. 

8 Agravo de Instrumento nº 91.01.125095, TRF 1ª Região, DJU 13.02.1992, Lex-JSTJ, 38/386.
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interlocutórias. Para se decretar a nulidade ou para se declarar a nulidade ou a 
ineficácia de qualquer negócio, é necessária sentença ou acórdão. 

Somente por meio de processo autônomo, no qual se cumprirá o devido 
procedimento legal, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa é que se poderá retirar a eficácia de algum ato ou negócio jurídico, e, 
mesmo assim, sempre por meio de sentença ou de acórdão.

O vetusto costume de se declarar a ineficácia da alienação ou oneração 
de bem em fraude à execução, por meio de simples decisão interlocutória, além 
de ser arbitrária, é autoritária e desprovida de qualquer amparo jurídico, e ainda 
é da mais extrema injustiça, por não se permitir às partes e ao terceiro adquiren-
te o exercício de seus direitos processuais constitucionais, tais como o devido 
processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

Não se pode conceber que um negócio jurídico seja desfeito ou declara-
do nulo ou ineficaz por simples decisão interlocutória. Decisão interlocutória é 
decisão de impulso do processo e não serve para decidir matéria final, como é o 
caso de pedido de declaração de nulidade ou de ineficácia de qualquer negócio 
jurídico. Estes pedidos devem ser feitos por petição inicial, em processo autôno-
mo e decididos por sentença. Sem sentença, estes pedidos não podem ser aten-
didos (art. 490 do CPC/2015). Ainda mais, esta sentença deve ser fundamentada 
conforme a delineação do art. 489, bem como conter todos os requisitos dos  
§§ 1º, 2º e 3º do CPC/2015.

5 efeitO da declaraçãO de fraude de execuçãO

Repete-se aqui que somente a sentença é meio hábil a declarar a existên-
cia ou a inexistência de qualquer ato ou negócio jurídico. Assim também o é 
com relação à declaração de ineficácia da alienação ou oneração em fraude à 
execução (art. 490 do CPC/2015). 

Ocorrendo fraude de execução, a alienação ou oneração do bem ou da 
coisa é tida como ineficaz em relação ao credor que tinha demanda pendente 
no momento da alienação ou oneração. Como se vê, não se trata de nulidade 
e nem de anulabilidade, mas tão somente de ineficácia em relação ao credor 
e tão somente em relação a esse, sendo ato perfeito e eficaz com relação a 
qualquer outra pessoa, até mesmo em relação a outros credores que ainda não 
tinham no momento da alienação ou oneração, demanda pendente (arts. 312 e 
592 do CPC/2015). Não basta ser credor, mais que isso, é necessário que seja 
credor com ação proposta (demanda pendente) ao tempo da alienação ou one-
ração para que esses atos sejam tidos como ineficazes.

Trata-se de ineficácia relativa e que depende da iniciativa do credor  
(art. 2º do CPC/2015), tanto que, se esse quiser, poderá abrir mão de seu direito 
em excutir o bem, como consta dos arts. 775, 487, III, c e 924, III, IV e V, do 
CPC/2015.
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Por se tratar de direito que está albergado sob o princípio de disponibili-
dade do credor, não se vê como poderá o juiz agir de ofício e mesmo apreciar a 
questão em simples incidente a pedido do credor sem as garantias constitucio-
nais do devido procedimento legal, da ampla defesa e do contraditório.

Necessária se faz a instauração de um processo autônomo e incidental à 
execução, com participação no polo do devedor (alienante) e com citação do 
terceiro adquirente na qualidade de litisconsórcio necessário (arts. 114, 115 e 
116 do CPC/2015). Sem essa providência, todo o processado será nulo por não 
atender ao devido processo legal.

6 fraude de execuçãO e O cOntraditóriO

Em se tratando de processo de execução, a grande maioria da doutrina 
propala que nessa modalidade de processo não se faz presente o contraditório. 
Nada obstante o respeito que merecem esses autores e o brilho da tese defen-
dida, inclinamo-nos por entendimento contrário. Pensamos que esse princípio 
deve fazer-se presente em todos os processos e procedimentos, e, assim sendo, 
existe e deve ser respeitado no processo de execução (CF/1988, art. 5º, LIV e 
LV). 

Ainda que se pudesse imaginar o conhecimento e decisão em relação 
à fraude de execução dentro e como incidente do próprio processo de execu-
ção, já se haveria de cumprir o contraditório, permitindo a participação, com a 
ouvida do devedor (alienante) e com a participação do terceiro adquirente. En-
tretanto, entende-se mais consentâneo com a questão é a instauração de outro 
processo de conhecimento declaratório, incidente e, em apartado, com maior 
razão deve o contraditório se respeitado.    

Já foi exposto e repete-se: como a grande maioria dos autores afirma que 
o processo de execução não é palco para decisão de questões entre credor e 
devedor a respeito da dívida, com muito mais razão não deve sê-lo para conhe-
cimento e decisão sobre fraude de execução, porque, nesta última hipótese, 
está em jogo os direitos e interesses de terceiro, que, no caso, será o adquirente.

Tomando em consideração que não se pode decidir questão entre as par-
tes no processo de execução, como haveria de se admitir decisão sobre questão 
que envolve interesse de terceiro dentro desse processo? Esta incoerência é a 
primeira coisa que se tem de excluir do pensamento jurídico.

Depois, a questão sobre fraude de execução que enganosamente se pen-
sa ser do processo de execução não o é. Trata-se de matéria estranha ao pro-
cesso de execução e que somente produzirá efeitos neste após ser dirimida em 
ação própria e em separado, como acontece em outros casos, como inventário, 
partilha e petição de herança, que somente depois de decidida a questão por 
ação própria e em separado é que pode ser conduzida para os autos da ação 
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principal. Assim também há de ser em relação à fraude de execução, como bem 
observara Pestana de Aguiar (1987):   

Como podemos constatar, basicamente são três as hipóteses de retificação ou 
anulação do registro: a) processo contencioso onde especificamente se pede a 
retificação ou anulação do registro; b) pedido de anulação ou declaração de nu-
lidade de ato jurídico em ação própria, a gerar, conseqüentemente, a retificação 
ou anulação do registro; c) decisão, em processo contencioso, sobre fraude de 
execução, a conduzir ao mesmo resultado quanto ao registro.9 

Esse autor fala em “processo contencioso”. Logo, se assim deve ser, é 
porque deverá ser em processo em separado e com todas as garantias constitu-
cionais, entre elas o contraditório, do qual devem participar o vendedor (execu-
tado) e o terceiro adquirente.

No mesmo sentido, aparecem os ensinamentos de Wambier (1991), para 
quem: “Vê-se desde logo, expressa menção a constrição judicial de bens, veda-
da, a não ser em decorrência do processo adredemente previsto no ordenamen-
to jurídico”10. Este último autor deixa clara a necessidade de um processo em 
separado. Logo, também com sentença em separado.

7 fraude de execuçãO e a ampla defesa

Foi visto que o terceiro adquirente sofre privação de seus bens com a 
penhora, advindo com isso, prejuízos com o reconhecimento da fraude de exe-
cução e se isso for feito à sua revelia, ou seja, sem o seu conhecimento e sem 
que lhe seja dada oportunidade de defesa, fere os mais elementares direitos e as 
mais importantes garantias constitucionais (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Já observou Ada Grinover que “impedir lesões de direitos individuais,  
sem o devido processo legal, significa adequação à natureza dialética do 
processo”11.

Não se conhece autor que acolha a possibilidade de reconhecer-se a 
fraude de execução sem a prova da ocorrência dos fatos ensejadores deste re-
conhecimento. Se assim é, é porque necessita da formação de uma relação pro-
cessual própria e com toda a possibilidade de defesa, na qual as partes poderão 
apresentar suas provas. Quando uma parte apresenta sua prova, a outra poderá 
apresentar sua contra-prova. Assim é que se pode falar em contraditório e ampla 
defesa; do contrário, não.

Interessante observação fez Araújo (1995) quando se referia ao devedor 
em ação monitória, expressou:

9 PESTANA DE AGUIAR, João Carlos de. Op. cit., p. 137.
10 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Anotações sobre o princípio do devido processo legal. Repro, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, v. 63, p. 61, jul./ago. 1991. 
11 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais do processo. São Paulo: J. Bushatski, 1975. p. 19.
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Releva observar que no procedimento monitório existe respeito à posição do 
devedor, não se lhe agredindo inicialmente o patrimônio com a penhora, como 
ocorre na execução forçada, antes de a autoridade judiciária formar convicção 
quanto à certeza do direito do autor, pela própria inércia do réu ou pela oposi-
ção de embargos inconsistentes.12

Essa observação é interessantíssima, na medida em que se percebe que, 
até mesmo para quem é devedor, o legislador moderno (Reforma Processual, 
Lei nº 9.079, de 14.07.1995), abriu oportunidade de defesa antes de determinar 
a constrição de seus bens. Ora, se assim é com o próprio devedor, por que não 
ser para o terceiro adquirente que nem devedor é? Se o devedor merece essa 
defesa antecipada, por que a ela não haveria de ter direito o terceiro adquirente?

A nossa Constituição Federal não permite a existência de processo ou 
procedimento sem que seja concedida aos interessados a ampla defesa (art. 5º, 
LV). Agora, em se admitindo que o juiz possa reconhecer a fraude de execução 
incidentalmente, ou seja, dentro do próprio processo de execução sem chamar 
o terceiro adquirente para se defender, estar-se-á a propagar uma odiosa con-
trariedade à norma maior que é a Constituição Federal.

Melhor laborou o eg. Tribunal Regional Federal da primeira região, quan-
do reformulou decisão de primeiro grau em juízo que assim agira e, de forma 
clara, afirmou a necessidade de chamar para participar do processo o adquiren-
te da coisa alienada13.

Em verdade, os nossos juristas ainda não se deram conta de que a nossa 
Carta Constitucional de 1988 rompeu com o sistema antigo e estabeleceu sis-
tema jurídico novo. Na sistemática antiga, colocava-se o patrimônio acima da 
dignidade humana. Hoje, essa postura está invertida. Primeiramente se prioriza 
a pessoa humana e somente depois o patrimônio. Já ao seu tempo, Rao (1961) 
profetizava: “Semelhante sacrifício da moral à economia não causa graves in-
convenientes quando se sabe que se faz um sacrifício; o que é grave é que, de 
tanto se ver o triunfo da forma, se chegue a tomá-la como realidade, seja através 
de uma concepção meramente estática do direito”14.

Quando se pensa em fraude de execução e seu reconhecimento sem 
processo próprio, pensa-se no passado, sem atentar para o presente. Esquece-se 
da Constituição Federal e busca-se amparo em redações tortuosas e omissas de 
normas infraconstitucionais, que já não mais merecem acolhidas. 

Boa parte dos nossos juristas e profissionais do direito ainda não aprendeu 
interpretar as leis sob o comando da Constituição. O mesmo fato parecia ocor-
rer na Espanha, tanto que Schneider (1991) observou: “Cuando queira que en 

12 ARAÚJO, Francisco Fernandes. Ação monitória. Campinas/SP: Copola, 1995. p. 37.
13 Acordão proferido no AI 91.01.125095, TRF 1ª R, DJU 13.02.1992, Lex-JSTJ 38/386.
14 RAO, Vicente. Ato jurídico. p. 239, nota 66.
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la interpretación de una norma ordinária se desconoce el contenido normativo 
de un derecho fundamental, estamos ante un atentado contra la Constitución”15.

Essa mesma informação é fornecida por Garcia (1991), que assim expôs: 

Sin embargo, el juez español no se ha habituado todavía a apelar a dichos valo-
res, prefiriendo recurrir a los sistemas clásicos de interpretación de las normas y 
a la invocación constante y reiterada del artículo 3 del Código Civil, como si los 
métodos formales de interpretación solventaran el problema de la interpretación 
de la ley o reglamento de una forma más objetivas y, en consecuencia, mas ju-
rídica.16

Esse mesmo fato também foi captado e, de alguma forma, justificado por 
Favoreu (1991), que expressou:

Estoy, por tanto, convencido de que se trata de un problema de formación de 
abogados y jueces; hasta ese momento no hemos llegado a término, a pesar 
de todos los esfuerzos efectuados. Se trata de una evolución a largo plazo. Ha-
brá cambios en esta medida en que los jueces y los abogados estén formados 
en esta nueva disciplina y adquieran progresivamente el acto reflejo de invocar 
una norma constitucional, reflejo hasta ahora ausente entre jueces y abogados.17 

8 fraude de execuçãO e O devidO prOcedimentO legal

Sabe-se que o nosso sistema processual não reservou espaço para um 
procedimento especial de declaração de fraude de execução. Se assim não o 
fez o legislador, não pode o aplicador da lei fazê-lo ante a ausência de norma 
expressa (art. 318 do CPC/2015).

O velho e superado costume de se decidir pela fraude de execução, sem 
prova e por mera presunção, é coisa do passado, e, ante a notória e flagrante 
injuridicidade e inconstitucionalidade deste procedimento costumeiro, deve ele 
ser extirpado do nosso mundo jurídico.

Vale citar e transcrever aqui as palavras do Eminente Décio Antonio  
Erpen em relação ao assunto, quando disse: “Para evitar cometimento de injus-
tiças, penalizando inocentes, reitero que nosso sistema jurídico se arrima no 
princípio da boa-fé”18.

15 SCHNEIDER, Juan Pedro. Derechos fundamentales y jurisdicción ordinaria, en la garantía constitucional de 
los derechos fundamentales. Coord. Antonio Lopes Pina. Madrid: Editorial Civitas, 1991. p. 141.

16 GARCIA, Enrique Alonso. Derechos fundamentales y jurisdicción ordinaria, en la garantía constitucional de 
los derechos fundamentales. Coord. Antonio Lopes Pina. Madrid: Editorial Civitas, 1991. p. 220.

17 FAVOREU, Luis. Derechos fundamentales y jurisdicción ordinaria, en la garantía constitucional de los 
derechos fundamentales. Coord. Antonio Lopes Pina. Madrid: Editorial Civitas, 1991. p. 236.

18 A fraude à execução e a nova lei das escrituras públicas (Lei nº 7.433, de 19.12.1985). Revista dos Tribunais, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 624, p. 37, out. 1987.
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A boa-fé do adquirente deve ser sempre presumida, e a má-fé deve ser 
sempre provada. Isso é princípio elementar de direito; não pode ser desconhe-
cido de ninguém, menos ainda de um julgador.

A declaração de fraude de execução atinge terceiro que não participa 
do processo de execução e por isso dá melhor atenção à norma Constitucional  
(art. 5º, LIV e LV), e por via de consequência ser-lhe-ão assegurados a ampla 
defesa, o contraditório e o devido procedimento legal em toda a sua extensão. 

O respeito ao devido procedimento legal não pode faltar em processo e 
procedimento algum, assim também deverá ser em relação ao procedimento 
para conhecer, reconhecer a existência de fraude de execução e declarar a ine-
ficácia da alienação feita em fraude.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LIV, afirma, de forma peremptória, 
que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
legal”. Bem de ver que a Carta Maior não abre exceção e nem permite exclu-
são. Ela diz “ninguém” será privado de seus bens sem o devido processo legal. 
Se a Constituição diz “ninguém” é porque não permite exceção e todos ficam 
ao abrigo do devido processo legal. Assim também deve estar o adquirente da 
coisa e cuja aquisição está sendo acoimada de fraudadora da execução.

O adquirente deve ter direito e deve ter acesso ao devido procedimento 
legal, e somente depois é que seu bem poderá sofrer a declaração de aquisição 
por fraude e não antes disso. Permitir-se a constrição do bem de terceiro, antes 
de oportunizar, ao adquirente da coisa, o procedimento legal com contraditório 
e ampla defesa é, sem qualquer sombra de dúvida, violar o princípio constitu-
cional do devido procedimento legal.    

Decidir pela fraude de execução, em simples incidente dentro do pro-
cesso de execução, no qual se ouve apenas o credor, como vem acontecendo, 
é prática que não se deve estimular. Não é o direito à satisfação do crédito que 
tem o credor, que poderá ilidir outros direitos maiores que são as garantias fun-
damentais e constitucionais do direito ao tratamento igualitário, do devido pro-
cedimento legal, da ampla defesa e do contraditório, assegurado ao adquirente.  

Se é verdade que o credor tem um direito infraconstitucional que é a 
satisfação de seu crédito, não é menos verdade que o adquirente tem outros 
direitos maiores e garantidos em nível constitucional.  

É princípio geral de direito que, no confronto entre o direito garantido 
constitucionalmente e outro em sentido contrário garantido por norma infra-
constitucional, deve prevalecer o primeiro. É de saber notório e elementar que 
sempre haverá de prevalecer a Constituição Federal frente à legislação infra-
constitucional.

Dessa forma, antes da satisfação do crédito do credor interessado na de-
claração da fraude de execução, deve ser garantido ao adquirente o devido 
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procedimento legal, ainda que isso demande certo tempo e algumas despesas 
processuais.          

Seguindo esses parâmetros, é de convencer-se de que antes da decla-
ração da fraude de execução, deve assegurar-se o devido procedimento legal, 
tanto ao executado (alienante) como ao terceiro adquirente, sendo que este, 
na grande maioria das vezes, o faz na mais expressiva inocência e boa-fé. Fora 
isso, o que se vê é arbitrariedade, é inconstitucionalidade e ausência de um 
estado de direito. Um estado de direito que se presa não pode permitir que 
alguém sofra restrição ou constrição de seu bem sem o devido processo legal.

O jurista do seu tempo, no entanto, deve viver com sua época se não 
quiser que esta viva sem ele19.

O homem do seu tempo não deve curvar-se às doutrinas convencionais 
ou à jurisprudência subserviente, mas revestir-se da coragem de se preferir “ser 
justo, parecendo injusto, do que injusto para salvar as aparências (Calamandrei), 
mesmo que tenha que divergir do entendimento predominante, procedendo 
como bonus iudex, ou seja, aquele que adapta as normas às exigências da 
vida”20.

cOnclusãO

Postas essas questões, é possível extrair algumas conclusões:

1. Como se demonstrou logo de início, a fraude à execução é uma 
figura nociva e que deve ser a todo custo extirpada do nosso meio 
jurídico-social.

2. Desde as épocas mais remotas, já existia a figura da fraude entre os 
povos.

3. A fraude não tem um conceito unívoco e pode aparecer nas rela-
ções jurídico-sociais das mais variadas formas.

4. A fraude contém necessariamente elementos objetivos, tais como 
a realização do negócio e o prejuízo causado à outra parte ou a 
terceiro; deve conter ainda elementos subjetivos, tais como a má-fé, 
inserida na vontade livre e consciente de fraudar.

5. A fraude à execução é irmã gêmea da fraude ao credor, eis que con-
cebida na mesma oportunidade. Tanto é assim que, na antiguidade, 
somente se conhecia uma figura com o nome de fraude pauliana, 
que poderia produzir efeitos diversos, mas nascidos da mesma fon-
te, e que poderia ser classificada, em razão destes efeitos, como 
pauliana civil e pauliana penal. A época diferente do nascimento – 

19 Ver: Josserand, Derecho Civil, n. 558, v. I. 
20 Confira: TEIXEIRA, Salvio de Figueiredo. Revista Brasileira de Direito Processual, v. 28, p. 120.
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uma antes da demanda (fraude ao credor) e outra depois da deman-
da instaurada – não retira esta gemeidade. Pois os gêmeos podem (e 
devem) nascer um antes e outro depois. 

6. A fraude à execução e modalidade tipicamente brasileira, sendo, 
portanto, completamente desconhecida nas ordenações e na dou-
trina estrangeira.

7. No processo de execução existem várias espécies de fraude em 
razão das mais variadas espécies de execução. Todavia, a figura 
da fraude à execução somente aparece na execução singular; na 
execução coletiva, somente existe fraude ao credor e não fraude à 
execução.

8. A fraude de execução, seja na área cível ou penal, tem a natureza 
de direito privado. Tanto isto é verdade que até mesmo a ação penal 
somente se inicia mediante queixa. Somente isto basta para se con-
firmar, tratar-se de ação penal privada. Sabidamente, nos casos de 
ação penal privada, o legislador penal reconhece a predominância 
do interesse privado sobre o interesse público. Por isso tem a fraude 
de execução, a natureza de direito privado como restou demons-
trado. 

9. Na fraude à execução (penal), exige-se dolo e se aceitam as exclu-
dentes de criminalidade, como o estado de necessidade e o exer-
cício regular de direito. Se assim o é na órbita penal, também há 
de ser na órbita civil, em razão de que a sentença penal faz coisa 
também no cível. 

10. Demonstrou-se, ainda, que o legitimado ativo para a ação penal 
(queixa-crime) na fraude à execução é o prejudicado (no cível). E, 
nesse caso, será sempre o adquirente de boa fé, pois o credor ne-
nhum prejuízo terá, visto que pode buscar a coisa nas mãos do 
adquirente; o credor não terá prejuízo e sempre será o adquirente o 
prejudicado. 

11. A coisa julgada penal faz também coisa julgada no cível sempre 
que reconhecer a existência ou a inexistência da fraude de exe-
cução.

12. Na legislação processual civil, encontram-se descritas apenas as si-
tuações em que se caracteriza a fraude de execução (art. 593 do 
CPC). Todavia, em nenhuma lei aparece normatização para o pro-
cedimento a ser adotado. Assim, na falta de previsão sobre o pro-
cedimento a ser adotado, deve-se adotar o procedimento comum, 
como determina o art. 318 do CPC/2015.  
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13. Em sendo necessário adotar o procedimento comum (art. 318 do 
CPC/2015), logo haverá de se adotar o procedimento ordinário com 
todas as garantias processuais e constitucionais inerentes ao proce-
dimento comum ordinário.

14. A fraude de execução ofende o direito do credor e, por isso, rea-
firma-se: sua natureza é privada, e não pública, como se tem, até 
agora, apregoado.

15. A fraude de execução no cível exige a presença de vários elementos 
concomitantemente, tais como demanda pendente, alienação ou 
oneração do bem, demanda que seja capaz de reduzir o devedor à 
insolvência, vontade livre e consciente a induzir a culpa e o dolo 
do devedor (alienante) e a participação consciente do adquirente de 
que está contribuindo para fraudar a execução.

16. Como a boa-fé deve ser sempre presumida e que a má-fé (dolo) é 
que deve ser sempre provada, sendo isso uma razão a mais para 
a necessidade de uma ação específica para o reconhecimento da 
fraude em face de terceiro adquirente.

17. A boa-fé, ora considerada como princípio constitucional, ora consi-
derada como valor supremo e acima até dos princípios fundamen-
tais, recebe tratamento prioritário em todas as legislações do mundo 
inteiro.

18. A boa-fé está presente em todos os atos ou negócios jurídicos e, por 
isso, deve ser analisada, respeitada e aplicada também nos casos de 
negócio jurídico em fraude de execução.

19. Em se tratando de fraude à execução, não se pode negar a boa-fé do 
adquirente pelo simples fato de ignorar a demanda pendente contra 
o alienante. O bom senso indica que é impossível ao adquirente 
percorrer todos os “foros” do Brasil para saber se existe ou não de-
manda contra o alienante. Pior que isto, a lei processual (art. 792 
do CPC) fala em demanda pendente, mas não diz em qual “foro”, 
o que pode ser nacional ou até mesmo estrangeiro. Por tal razão, 
o adquirente jamais poderá exaurir as pesquisas sobre eventual de-
manda contra o alienante. 

20. Mesmo internamente, seria impossível exigir-se do adquirente que 
percorresse todos os “foros” do Brasil para saber se o alienante tem 
demanda. Lembra-se, ainda, que, em caso do alienante ser deman-
dado em foro diferente de seu domicílio, nada constará na distribui-
ção do foro local. Até mesmo eventual carta precatória para citação 
do devedor-alienante, que nem sempre fica registrada para efeito de 
certidão de distribuição.
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21. Não se sabe ao certo a época em que surgiu o instituto do devido 
processo legal. Entretanto, sabe-se que aparecera como norma es-
crita na Constituição de João Sem Terra, em 1215.

22. Em razão da conclusão anterior, pode-se concluir que o instituto 
surgiu com a denominação “devido processo legal” quando não se 
conhecia a figura do procedimento, tempo em que ainda se confun-
dia processo com procedimento.

23. Esse princípio, traduzido para os dias de hoje, pode ser denominado 
“devido procedimento legal”, ou seja, aquele delineado pela norma 
procedimental. Quando inexistir norma determinando o procedi-
mento, este deve seguir o procedimento comum ordinário na forma 
do art. 318 do CPC/2015.

24. O devido procedimento legal deve se fazer presente sempre e para 
resolver qualquer questão discutida, seja ela de natureza material, 
processual ou procedimental.

25. A fraude de execução não é matéria de natureza processual, como 
sempre foi apregoado, mas questão de natureza material (eficácia 
de compra e venda). Assim como é matéria de direito substantivo o 
pagamento, a renúncia, o perdão, a remissão, assim também o é a 
compra e venda ou a oneração da coisa para garantir dívida. Não é 
pelo simples fato de estar contida dentro do Código de Processo que 
seria matéria processual.

26. O interesse violado com a fraude de execução é interesse privado, 
tanto assim que, na órbita penal, a persecução penal somente se 
dará mediante queixa; ora, se na órbita penal somente se inicia o 
processo mediante queixa (ação penal privada) é porque o legisla-
dor entendeu predominar o interesse privado e não o público.

27. Em se tratando de violação de interesse privado, não se pode falar 
em atuação ex officio pelo juiz, até mesmo porque está na esfera de 
disponibilidade do credor exequente (arts. 775, 487, III, c e 924, III, 
IV e V, do CPC/2015).

28. Não podendo o juiz agir ex officio (art. 2º, CPC/2015), necessária 
se torna a provocação do credor interessado, e isso deve se dar por 
meio de processo incidente, mas com autuação em separado ao 
processo da execução. 

29. Esse processo incidente, como qualquer outro, deve respeitar o 
princípio do devido procedimento legal, do contraditório e ampla 
defesa. 

30. O vetusto, impróprio, ultrapassado e antiquado procedimento cos-
tumeiro (sem lei) de decidir pela fraude de execução sem a forma-
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ção do contraditório, da ampla defesa e sem o devido procedimento 
legal (aquele previsto em lei) fere mortalmente a garantia constitu-
cional da ampla defesa, devendo ser considerada coisa do passa-
do, pois longe está de atender aos modernos princípios e garantias 
constitucionais dos dias atuais.
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