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RESUMO: A evicção consiste na perda total ou parcial do bem em decorrência de 
sentença que reconhece o direito real à outra pessoa, em razão de negócio jurídico 
anterior. A fraude contra credores é defeito do negócio jurídico e a fraude à 
execução ato atentatória à dignidade da justiça, sendo que ambos os institutos 
visam proteger o credor de condutas maliciosas do devedor. O adquirente deve 
promover diligências para tornar sua boa-fé inconteste, evitando incidir nas referidas 
fraudes e sofrer os efeitos da evicção. A súmula 375 do STJ dispõe que para o 
reconhecimento da fraude à execução deverá existir o registro da penhora ou a 
prova de má-fé do terceiro adquirente. Assim, em analisar o sistema vigente antes 
do Novo Código de Processo Civil e da Lei 13.097/2015 pode-se concluir que o ônus 
da prova da má-fé era do credor, má-fé que poderia ser provada por meios diversos 
caso inexistente o registro na matrícula. Essas leis transmitem a ideia equivocada de 
que não estando na matrícula a situação não é oponível ao adquirente de imóvel. Na 
verdade a má-fé continua podendo ser comprovada por meio diverso, em 
determinados casos. O que se tentou normatizar já estava operante no sistema 
jurídico. O Juspositivismo é o referencial teórico adotado no presente estudo, que 
aborda institutos conexos ao tema e aponta a possibilidade de alcance das 
alterações legislativas, delimitando alguns dos pontos controvertidos. Esclarece os 
riscos do adquirente nesse contexto, sem contudo esgotar o tema, que ainda carece 
de doutrina e jurisprudência. 
 

PALAVRAS-CHAVES: evicção, propriedade imobiliária, fraude, boa-fé. 

 

ABSTRACT: Eviction consists on the total or partial loss of the asset due to the 
sentence that recognizes the right in rem to another person because of previous 
legal business. Fraud against creditors is a flaw of the legal business and fraud 
enforcement detrimental act to the dignity of justice, and both institutes aim to protect 
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the creditor of the debtor malicious conduct. The acquirer must take such steps to 
make your undoubted good faith, avoiding focus in the referred fraud and suffering 
the effects of eviction. A summary of the 375 Supreme Court establishes that the 
recognition of the fraud enforcement should be the record of the attachment or 
evidence of in bad faith acquiring third part. The analysis of the current system before 
the New Civil Procedure Code and Law 13,097/2015 concludes that the burden of 
proof of bad faith must be taken by the creditor, bad faith that could be proved by 
means many not constant case in enrollment. The Acts conveys the misguided idea 
that not being in registration the situation is not enforceable against the acquirer. In 
fact bad faith can still be certified,in certain cases,by diverse means and what it 
attempted regulate had already been functioning in the legal system. The 
Juspositivism is the theoretical framework adopted in this study, which addresses 
related institutes to the subject and points to the possibility range of legislative 
changes, outlining some of the controversial points. Clarifies the risk of the purchaser 
in this context, without exhausting the subject, which still lacks doctrine and 
jurisprudence. 
 

KEY-WORDS: Eviction, Landproperty, Fraud, Good Faith. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A evicção consiste na perda de direito real sobre a coisa, em razão 

de sentença judicial que reconhece o direito anterior de outra pessoa.O direito de 

propriedade é previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

como sendo fundamental e evoluiu a partir daí, adequando-se ao princípio da função 

social da propriedade, adquirindo sentido menos individualista e absoluto. 

O dano causado ao adquirente evicto, sendo ele detentor de boa-fé, 

vai além da perda da coisa, atentando contra sua paz. Os litígios nos quais se 

discute a evicção e posteriormente se busca a tutela jurisdicional, notoriamente 

morosa no Brasil, para responsabilização do alienante e reparação do dano, são 

caminhos longos, árduos e incertos, notadamente na árida seara dos contumazes 

fraudadores. Disseminar boas práticas, por meio da prévia análise do sistema legal, 

é importante para que as reflexões acerca do tema sejam melhor fundamentadas. 

O estudo da fraude contra credores e da fraude à execução,contexto 

no qual se insere a boa-fé e a má-fé do adquirente, é vital para a compreensão da 

evicção, sendo que as mudanças legislativas ocorridas recentemente, mais 

precisamente com o advento do Novo Código de Processo Civil e da Lei 

13.097/2015, alteraram o panorama dos referidos institutos, porém, nem tanto como 

a interpretação literal sugere, tendo em vista, ainda, entendimento que já estava 
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consagrado na súmula 375 do STJ, que dispõe que “o  reconhecimento  da  fraude  

à  execução  depende  do  registro  da  penhora  do bem alienado ou da prova de 

má-fé do terceiro adquirente”.Desta forma, o novel regramento pode confundir 

alguns, como já o fez, pois a partir de uma interpretação literal e não sistemática, a 

ideia que se tem é de que se não averbadas na matrícula as situações descritas na 

lei, elas nunca serão oponíveis ao adquirente. Porém, sendo o adquirente de má-fé, 

ou seja, tendo ciência de que sobre o bem havia situação jurídica que poderia afetar 

o negócio, é plenamente possível que em determinadas hipóteses, sob a ótica de 

uma interpretação mais apurada, mesmo não averbada a informação na matrícula 

do imóvel, o ato jurídico precedente alcance aquele negócio com a comprovação da 

má-fé de forma diversa do registro público. Divergências doutrinárias já 

despontaram. 

São objetivos do presente trabalho, portanto, a análise da evicção 

imobiliária, da fraude contra credores e da fraude à execução, no contexto da 

recente legislação, com o fim de descrever as alterações ocorridas e abordar as 

controvérsias existentes. Primeiramente são descritos alguns elementos da 

propriedade do bem imóvel, as suas formas de aquisição e negócios jurídicos que 

possam envolvê-lo nas fraudes em estudo, e por conseguinte na evicção. A fraude 

contra credores não apresenta controvércias a serem tratadas e seuestudo é 

necessário à compreensão da fraude à execução.Não sãoabordadas as relações 

nas quais o Estado e as pessoas jurídicas de direito público figuram, ante as 

prerrogativas próprias do regime jurídico-administrativo.Da mesma forma, por 

merecer foco específico, também não sãopostas em análiseas relações de 

consumo. 

 

2 PROPRIEDADE E EVICÇÃO 

 

Primeiramente é necessário esclarecer o significado e a extensão de 

alguns institutos do Direito das Coisas, também denominado como Direito Real. 

 

2.1 PROPRIEDADE 
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O conceito de propriedade encontra-se insculpido no art. 1.228 do 

Código Civil Brasileiro Flávio Tartuceo delineia da seguinte forma: 

 

A partir de todas essas construções, pode-se definir a propriedade como 
direito que alguém possui em relação a um bem determinado. Trata-se de 
um direito fundamental, protegido no art. 5.º, inc. XXII, da Constituição 
Federal, mas que deve sempre atender a uma função social, em prol de 
toda a coletividade. A propriedade é preenchida a partir dos atributos que 
constam do Código Civil de 2002 (art. 1.228), sem perder de vista outros 

direitos, sobretudo aqueles com substrato constitucional (2016, p. 954). 

 

A propriedade é um instituto jurídico que bastante reflete o momento 

histórico da sociedade. Conforme se extrai do trecho acima, a função social da 

propriedade (da coletividade, portanto) e os direitos fundamentais são hoje melhor 

considerados para fins de relativização da ideia de propriedade. 

A propriedade era revestida de individualismo no direito romano, 

sendo que na Idade Média passou por fase peculiar, na qual havia uma dualidade de 

sujeitos: o dono e a pessoa que explorava economicamente o imóvel, este pagando 

àquele pela utilização. O sistema hereditário garantia a permanência do domínio do 

bem nas mãos de determinada família, de forma que esta não perdesse poder no 

contexto político. Posteriormente à Revolução Francesa, a propriedade assumiu 

contornos marcadamente individualistas, entretanto, no século passado o caráter 

social da propriedade ganhou relevo, sendo que a Constituição Federal dispõe sobre 

o atendimento, pela propriedade, de sua função social (art. 5º, XXIII) e também 

impõe a observância dessa função social pela ordem econômica, impondo limites à 

atividade empresarial (art. 170, III). Na mesma esteira são as disposições do Código 

Civil de 2002, no art. 1.228, que, inclusive, inovou o sistema jurídico pátrio com base 

no sentido social do direito de propriedade e também em novo conceito de posse, 

denominada posse-trabalho, quando previu forma de desapropriação determinada 

pelo Poder Judiciário (GONÇALVES, 2012a, p. 205-206). 

Sendo assim, a leitura dos institutos de direito privado, notadamente 

o da propriedade, deve ser feita mediante a observância dos princípios e normas 

constitucionais.  

O Direito Civil Constitucional, como uma mudança de postura, representa 
uma atitude bem pensada, que tem contribuído para a evolução do 
pensamento privado, para a evolução dos civilistas contemporâneos e para 
um sadio diálogo entre os juristas das mais diversas áreas. Essa inovação 
reside no fato de que há uma inversão da forma de interação dos dois 
ramos do direito – o público e o privado -, interpretando o Código Civil 
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segundo a Constituição Federal em substituição do que se costumava fazer, 
isto é, exatamente o inverso. (TARTUCE, 2016, p. 58). 

 

Isto posto, voltando à conceituação moderna da propriedade, cita-se: 

 

Conceito de propriedade. A propriedade é o direito que a pessoa física ou 
jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de uma 
coisa corpórea ou incorpórea, bem como de reivindicar de quem 
injustamente a detenha. (DINIZ, 2014, p. 926). 
 

São, portanto, elementos da propriedade os direitos de usar, gozar, 

dispor e reivindicar a coisa de quem injustamente a detenha. A mesma autora 

conceitua tais elementos da seguinte forma: 

 

Elementos constitutivos. Reduzindo a propriedade aos seus elementos 
essenciais positivos, ter-se-á: direito de usar, gozar, dispor e reivindicar. 
“Jus Utendi”. O direito de usar da coisa é o de tirar dela todos os serviços 
que pode prestar, dentro das restrições legais, sem que haja modificação 
em sua substância. 
“Jus fruendi”. O direito de gozar da coisa exterioriza-se na percepção dos 
seus frutos e na utilização de seus produtos. É, portanto, o direito de 
explorá-la economicamente. 
“Jus disponendi”. O direito de dispor da coisa é o poder de aliená-la a título 
oneroso ou gratuito, abrangendo o poder de consumi-la e o de gravá-la de 
ônus reais ou submetê-la ao serviço de outrem. 
“Rei vindicatio”. O direito de reivindicar a coisa é o poder que tem o 
proprietário de mover ação para obter o bem de quem injusta ou 
ilegitimamente o possua ou o detenha, em razão do seu direito de sequela. 
(DINIZ, 2014, p. 927). 

 

A propriedade, que é direito mais amplo, possui atributos que pode 

mestar concentrados nas mãos de uma ou mais pessoas. Esses atributos formam 

um conjunto de direitos menos amplos.Arnoldo Wald, explicando tal característica, 

assim expõe: 

A propriedade é o mais amplo dos direitos reais, abrangendo a coisa em 
todos os seus aspectos. É o direito perpétuo de usar, gozar e dispor de 
determinado bem, excluindo todos os terceiros de qualquer ingerência 
neste. Essa plenitude do direito de propriedade distingue-o dos outros 
direitos reais, denominados direitos reais limitados (WALD, 2002, p. 104). 
 

Exemplificando: uma pessoa que detém a propriedade sem ter poder 

de posse. Neste caso o sujeito não possui as faculdades de uso e gozo, sendo nu-

proprietário, estando as referidas faculdades de uso e gozo em poder do outra 

pessoa, o usufrutuário. Tem-se, neste caso, pelo fato de certos atributos da 

propriedade estarem sob o poder de terceiro, a propriedade limitada ou restrita. 
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Configura-se situação de direito real sobre coisa alheia. Em sentido oposto, se todos 

aqueles atributos estiverem sob o jugo de uma única pessoa, ocorrerá a hipótese de 

propriedade plena ou alodial. 

 

Como se pode notar, os conceitos de propriedade e de domínio são muito 
próximos, não se justificando, metodologicamente, as diferenciações 
expostas pelos juristas contemporâneos. E, como o Código Civil de 2002 
adota o princípio da operabilidade, em um primeiro sentido de facilitação do 

Direito Privado, não há razões para a distinção (TARTUCE, 2016, p. 958). 

 

Na linha do raciocínio acima apontado, no presente trabalho 

considerar-se-ão as expressões domínio e propriedade como sinônimas, pela 

desnecessidade de aprofundamento. 

 

2.2 FORMAS DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL 

 

O Código Civil dispõe sobre a aquisição da propriedade imóvel nos 

artigos 1.238 e seguinte. Da mesma forma como ocorre com a posse e com os 

demais direitos, a propriedade comporta formas de aquisição originárias e derivadas. 

Nas primeiras há contato direto da pessoa com a coisa, sem intermediação pessoal; 

nas segundas existe tal intermediação subjetiva (TARTUCE, 2016, p. 981-982). 

Nas formas originárias de aquisição de bem, o direito surge sem 

nenhuma obrigação anterior. De forma oposta, nas aquisições derivadas as 

obrigações anteriores subsistem. Cita-se, para melhor elucidação, o seguinte trecho: 

 

Existem, na realidade, duas acepções de propriedade originária. Para 
alguns consiste no domínio de coisa que jamais anteriormente fora 
apropriada. Por exemplo, a propriedade oriunda de caça e pesca. Para 
outros, é a propriedade de bens que, anteriormente, puderam ser ou não 
objeto de propriedade alheia mas na qual inexiste qualquer relação entre o 
proprietário anterior e o novo. É o que ocorre, por exemplo, no caso de 
usucapião. Pode o bem usucapido ter sido de outrem, mas o novo titular 
adquiriu o seu direito sem que este decorresse do antigo proprietário. Trata-
se de propriedade juridicamente originária. 
Na realidade, esta segunda conceituação tem importância prática, pois, 
quando o direito surge sem dependência com qualquer relação anterior, não 
sofre limitações impostas aos antecessores do proprietário. Quando, ao 
contrário, a propriedade é derivada, oriunda por exemplo da transcrição no 
Registro de Imóveis de uma escritura pública de compra e venda, é 
evidente que o adquirente só poderá ter os direitos pertencentes ao 
alienante, pois a ninguém é lícito transferir mais do que tem. Assim, nesta 
última hipótese, as restrições sofridas pelo proprietário anterior (por 
exemplo, uma servidão, uma hipoteca) oneram o novo titular, o que não 
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acontece tratando-se de modo originário de aquisição de propriedade. 
(WALD, p. 153-154). 

 

As formas de aquisição originárias de propriedade imobiliária são as 

seguintes: acessões naturais e artificiais (formação de ilhas, aluvião, avulsão, álveo 

abandonado, plantações e construções) e usucapião de bens imóveis. 

São formas de aquisição derivadas de propriedade imobiliária: 

registro do título e sucessão hereditária de bens imóveis. 

Como se vê, nas aquisições derivadas existe a modalidade intitulada 

pelo Código Civil de “registro do título”, por meio da qual se consubstancia a 

transferência da propriedade que foi objeto do contrato de compra e venda.  

Não só na compra e venda haverá registro do título, porém, este é o 

objeto do presente estudo. A matéria é tratada nos artigos 1.245 a 1.247 do Código 

Civil Washington de Barros Monteiro escreve sobre a aquisição de bem imóvel por 

meio do registro de título, nos seguintes termos: 

 

O Código Civil brasileiro de 2002, que faz a distinção entre bens móveis e 
imóveis (arts. 79 e 82), distingue também o modo de aquisição, 
mencionando, quanto aos imóveis, art. 1.245, que são eles adquiridos 
mediante a transferência da propriedade entre vivos, mediante o registro do 
título translativo no registro de imóveis. O modo de aquisição de bens 
imóveis causa mortis é disciplinado pelo direito das sucessões. 
(MONTEIRO, 2009, p. 104). 
 

Nas formas derivadas de aquisição da propriedade,os vícios e 

irregularidades anteriores à transação permanecem, sendo passíveis de 

questionamento e possibilitando a ocorrência da perda do bem (evicção). Neste 

ponto reside a necessidade de cautela por parte do adquirente na compra de um 

imóvel. 

 

2.3EVICÇÃO 

 

O instituto da evicção é tratado nos arts. 447 a 457 do Código Civil. 

Etimologicamente, a palavra evicção vem do latim evincere, que significa vencer 

totalmente. Na língua portuguesa existe o verbo evencer, que possui em seu bojo de 

significados o de desapossar judicialmente. Juridicamente: 
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Do latim evincere, vencer, triunfar, desapossar.Perda total ou parcial de 
uma coisa, que sofre seu adquirente, em consequência de reivindicação 
judicial promovida pelo verdadeiro dono ou possuidor. Perda total ou parcial 
do domínio, ou uso, de uma coisa em virtude de sentença, que atribui a 
outrem. Para Clóvis Beviláqua (1946, v. 4º, p. 271), evicção é a perda total 
ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença, que a atribui a outrem, por 
direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto. A 
garantia pela evicção é obrigação que deriva diretamente do contrato. Por 
isso independe de cláusula expressa e opera de pleno direito. 
(ACQUAVIVA, 2001, p. 345). 

 
Clarisse Frechiani Lara Leite, afirmando não haver considerável 

dissenso na doutrina acerca da conceituação de evicção, expondo os dizeres de 

Clóvis Beviláqua, Carvalho Santos, Orlando Gomes, Silvio Rodrigues, Caio Mário da 

Silva Pereira, Arnoldo Wald, Washington de Barros Monteiro, dentre outros, assim 

escreve: 

A evicção é assim tradicionalmente conceituada no campo jurídico como a 
perda total ou parcial do bem adquirido, por força de decisão judicial 
definitiva que sobre ele reconhece o direito anterior de outrem. [...] A 
doutrina nacional quase não dissente quanto a esse conceito. (LEITE, 2013, 
p. 28). 
 

O conceito é transmitido pela doutrina há séculos. O Código Civil de 

2002 seguiu os passos do anterior, trazendo a regra da responsabilização pela 

evicção nos contratos onerosos, mas sem definir precisamente a evicção (LEITE, p. 

29). 

Pontes de Miranda, sobre evicção e responsabilidades por vícios de 

direito: 

1.Conceito. – Evincere é ex, vincere, vencer pondo fora, tirando, afastando. 
A língua portuguêsa possui o verbo “evencer”: o terceiro, ou o próprio 
outorgante, que vence, quer como demandante quer como demandado, 
evence, porque vence e põe fora, no todo ou em parte, o direito do 
outorgado. O vencedor é o evictor; o vencido é o evicto.Por isso responde 
quem deu causa ao atingimento do direito do outorgado, à luta evincente. 
[...] Há vício jurídico quando, por defeito na titularidade do devedor que 
prestou, o credor recebe direito diminuído em comparação com o que foi 
prometido, ou com o que, em virtude de lei, tinha de adimplir (e. g., 
exigências de saúde pública, ou do gado). 
As espécies mais frequentes são as seguintes: a) o devedor não tem a 
propriedade do bem; b) o devedor tem a propriedade e não tem a posse, de 
modo que a entrega foi da tença, e não da posse, expondo o credor a ações 
possessórias; c) o devedor não tem a propriedade livre de direitos reais 
limitados; d) o devedor não tem o exercício completo do uso ou 
aproveitamento do bem; e) o devedor só tem a enfiteuse. [...] Trata-se, em 
suma, de responsabilidade por vício de direito (MIRANDA, 1984, p. 157-
169).  
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“Evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial, que a 

atribui a outrem por causa jurídica preexistente ao contrato.” (GONÇALVESc, 2011, 

p. 778). 

De forma perspicaz, Miguel Maria de Serpa Lopes define evicção, 

ainda sob a égide do Código Civil de 1.916, como forma de garantia, elemento 

natural dos contratos onerosos que tenham por finalidade transferir o domínio, posse 

ou uso de uma determinada coisa, cabendo ao alienante resguardar o adquirente de 

riscos gerados pela transferência, caso não tenha sido excluída a responsabilidade 

(LOPES, 1996, p. 184). 

No direito das obrigações existem garantias que visam à 

preservação do sistema jurídico, sendo os vícios redibitórios e a evicção 

mecanismos de proteção. Os primeiros são concernentes a defeitos materiais, da 

coisa, e a segunda é defeito jurídico, incidente sobre o vínculo obrigacional 

existente. 

A evicção remete à ideia de perda, sendo garantia contratual dos 

contratos onerosos, da mesma forma que os vícios redibitórios. É a perda, pelo 

adquirente (evicto), da propriedade da coisa, por força de sentença judicial ou ato 

administrativo que reconheceu direito anterior a outrem, terceiro intitulado como 

evictor. Sua finalidade é resguardar o adquirente de eventual alienação a non 

domínio, ou seja, alienação de coisa não pertencente ao alienante. Sendo assim, 

poderá o adquirente evicto (alienatário), no caso de perda do bem, voltar-se contra o 

alienante, com a finalidade de receber a justa compensação. (GAGLIANO, 2012, p. 

245-246). 

Sendo garantia legal, independentemente de constar no contrato, 

existirá. Todavia, sendo direito disponível, poderá ser reforçada, reduzida ou 

excluída do contrato (arts. 448 e seguintes do Código Civil). Entretanto, por ser 

garantia destinada a proteger a boa fluidez do comércio jurídico, importantíssima 

para a sociedade e para o Estado (circulação de capital com lastro, estimulação do 

comércio e consequente geração de empregos, etc.), sua exclusão é via excepcional 

que deve preencher os seguintes requisitos. 

De acordo com conceituação clássica de Washington de Barros 

Monteiro, numa primeira situação onde exista cláusula expressa de exclusão, com o 

conhecimento do risco específico da evicção pelo adquirente, haverá isenção de 
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toda e qualquer responsabilidade do alienante em relação à eventual evicção. Numa 

segunda hipótese, havendo apenas cláusula expressa de exclusão da garantia, sem 

a ciência do risco específico pelo adquirente, o alienante arca apenas com o preço 

pago, sem outras despesas. Na terceira situação apontada, havendo cláusula 

expressa de exclusão sem que o adquirente tenha assumido o risco de que foi 

informado, este terá direito ao total do valor que desembolsou. (MONTEIRO, 2000, 

p. 75). 

Citando novamente Carlos Roberto Gonçalves, temos as seguintes 

considerações: 

Funda-se a evicção no mesmo princípio de garantia em que se assenta a 
teoria dos vícios redibitórios. Nesta, o dever do alienante é garantir o uso e 
gozo da coisa, protegendo o adquirente contra os defeitos do direito 
transmitido. Há, portanto, um conjunto de garantias a que todo alienante 
está obrigado, por lei, na transferência da coisa ao adquirente. Deve fazer 
boa a coisa vendida, tanto no sentido de que ela possa ser usada para os 
fins a que se destina como também de resguardar o adquirente contra 
eventuais pretensões de terceiro e o risco de vir a ser privado da coisa ou 
de sua posse e uso pacífico, pela reivindicação promovida com sucesso por 
terceiro, ressarcindo-o caso se consume a evicção.(GONÇALVESc, 2011, 
p. 777). 
 

A evicção era disciplinada no Código Civil de 1916, em seu art. 

1107, como garantia devida pelo alienante (nos contratos onerosos onde se 

transferisse o domínio, posse ou uso), que o obrigava a resguardar o adquirente dos 

riscos da evicção, sempre que não houvesse a exclusão da garantia. 

A propriedade imobiliária é sujeita a registro público e sua aquisição 

e perda ocorrem mediante o registro do título aquisitivo na matrícula do bem imóvel, 

motivo pelo qual a evicção assume contornos peculiares. O adquirente dispõe de 

documento público (a matrícula do imóvel constante no Cartório de Registro de 

Imóveis), para análise da cadeia de alienações ou onerações sobre o imóvel.  

Citam-se algumas conclusões em tese de doutorado apresentada à 

USP, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, relativamente à evicção 

imobiliária: 

“(b) [...] o alienante responde pela evicção, em todos os contratos onerosos, 
pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso de alguma coisa.Ora, a 
compra e venda é um contrato oneroso, pelo qual se transmite o domínio de 
certa coisa (Cód. Cit., art. 1.122).Logo, na compra e venda (e. g., 
imobiliária), o vendedor responde obrigatoriamente pela evicção.(c) Sobre 
ser da natureza do contrato oneroso, a garantia pela evicção pode ser 
excluída pelas partes, mediante cláusula expressa (Cód. Cit., art. 1.107, 
“caput”). Aliás, os contratantes podem também reforçar ou diminuir esta 
garantia (Cód. Cit., art. 1.107, parágrafo único). (d) A evicção pode ser total 
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ou parcial. No primeiro caso, a responsabilidade do alienante é determinada 
pelo art. 1.109 do Código Civil; no segundo, se a perda for considerável, a 
lei faculta ao evicto: a rescisão do contrato ou a restituição da parte do 
preço correspondente ao desfalque sofrido (Cód. Cit., art. 1.114). (e) 
Optando o comprador pela resolução do contrato, terá o vendedor de 
devolver-lhe o preço pago pela coisa evicta, além de indenizar-lhe os 
prejuízos resultantes da evicção. (f) Se o comprador preferir a devolução da 
parte do preço equivalente à perda sofrida, será esta calculada em razão do 
valor da coisa ao tempo da evicção (Cód. Cit., art. 1.115). (g) Por fim, a 
denunciação da lide ao vendedor é obrigatória a fim de que o adquirente 
possa exercer o direito que da evicção lhe resulta (DALLAGNOLO, 1993, p. 
99-100). 
 

O Código Civil de 2002fez duas alterações significativas na garantia 

por evicção, incluindo a possibilidade de o adquirente demandar contra os alienantes 

anteriores da cadeia de aquisições (art. 456, caput) e acrescentando a garantia 

expressa pela evicção de bem adquirido em hasta pública. 

 

Em decorrência da nova disposição, os alienantes mediatos responderão 
solidariamente pela evicção juntamente com o alienante imediato, desde 
que (I) após a entrada em vigor da lei material, tenham celebrado negócio 
oneroso e comutativo sem excluir a garantia, (II) a evicção decorra de vício 
anterior à atribuição translativa por eles realizada, e (III) no contrato do 
evicto também não tenha sido excluída a garantia. (LEITE, 2013,p. 290). 
 

Questão controvertida era a obrigatoriedade da denunciação da lide 

para exercício do direito resultante da evicção (art. 456 do Código Civil de 1916). O 

adquirente do bem devia denunciar a lide ao alienante. Assim, citado para 

apresentar defesa em ação judicial onde terceiro reivindica a coisa, o adquirente 

(que corre o risco de perder a coisa), tinha a obrigação de cientificar o alienante para 

que pudesse, eventualmente (em caso de procedência da ação), exercer seu direito 

de regresso. 

Clarisse Frechiani Leite, amparada por posicionamento do STJ, 

critica veementemente a antiga necessidade de denunciação da lide para exercício 

do direito advindo da evicção. Cita vários autores que se posicionavam a favor, 

como Caio Mário da Silva Pereira, Carvalho de Mendonça, Washington de Barros 

Monteiro, Maria Helena Diniz, Silvio Rodrigues, Theotônio Negrão, Cândido Rangel 

Dinamarco e outros. 

 

Dispõe o art. 456 do Código Civil que para “poder exercitar o direito que da 
evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou 
qualquer dos anteriores, como e quando lhe determinarem as leis do 
processo”.  
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Conjugando esse dispositivo com o art. 70, inc. I, do Código de Processo 
Civil, que diz ser obrigatória a denunciação da lide para que o adquirente 
possa exercero direito resultante da evicção, parte da doutrina sanciona a 
omissão em denunciar a lide ao alienante com a perda do (eventual) direito 
subjetivo material, ficando o evicto totalmente impossibilitado de demandar 
reparação pelos prejuízos sofridos com a evicção. 
Afirma-se que, diferentemente do que se deu em outros sistemas (como o 
francês e o italiano, em que a notificação do litígio consiste em ônus 
relativo), o legislador brasileiro teria expressamente optado por condicionar 
o direito material resultante da evicção à notificação do litígio ao alienante 
(CC, art. 456; CC-1916, art. 1.116), sancionando a ausência de notificação 
com a perda do direito (ou da ação) de regresso. (LEITE, 2013, p. 112-113). 

 

O Novo Código de Processo Civil alterou a disposição contida no 

revogado art. 70, I. Agora não consta no texto legal a obrigatoriedade de 

denunciação da lide (art. 125, I). Além de não mais constar a obrigatoriedade, o 

parágrafo primeiro do mesmo dispositivo dispõe que “o direito regressivo será 

exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de 

ser promovida ou não for permitida.” Desta maneira, pode-se concluir que não mais 

subsiste tal ônus ao adquirente. 

Mesmo sendo tema paralelo, cumpre mencionar a existência de 

usucapião diferenciado, com prazo de cinco anos, ressalvadas as hipóteses de 

suspensão ou interrupção da prescrição. 

 

Dessa maneira, sem que o ordenamento previsse a presunção absoluta de 
domínio do registro consagrando a segurança do comércio, ele não deixou 
totalmente desprotegido aquele que, confiando nas informações contidas no 
livro registral, adquiriu um bem imóvel a título oneroso. Ao impedir a 
nulidade do registro, quando presentes os requisitos do usucapião, o 
legislador garantiu maior segurança às transações comerciais e, 
consequentemente, ao crédito. [...].Assim, a partir do momento em que o 
adquirente de boa-fé a título oneroso preenche todas as condições do 
usucapião, a presunção de seu domínio torna-se absoluta [...]. No entanto, 
não se pode esquecer que em alguns casos, para se obter a segurança do 
comércio serão necessários muito mais do que cinco anos. Isso porque, de 
acordo com o artigo 1.244 do Novo Código Civil, as causas que obstam, 
suspendem ou interrompem a prescrição extintiva também devem ser 
aplicados para a prescrição aquisitiva. (VIEIRA, 2009, p. 212-213). 

 

A posição dominante dos Tribunais é no sentido de proteger o 

adquirente de boa-fé, mesmo que, por vezes, em detrimento do credor. O Código 

Civil de 2002 trouxe a possibilidade de usucapião diferenciado com o fito de amparar 

o terceiro adquirente de boa-fé que sofre os efeitos da evicção. A previsão legal está 

no parágrafo único do art. 1242. Cancelado o registro, em razão de negócio jurídico 

oneroso nulo ou anulável (inclusive), o evicto que deter a posse do bem por cinco 
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anos, estabelecendo sua moradia ou realizando investimentos de interesse social e 

econômico, poderá reavê-lo por meio de usucapião. 

Desta forma, trata-se de usucapião diferenciado, com prazo de 5 

anos, que tem como escopo, conforme parágrafo único do art. 1242 do Código Civil, 

compensar os vícios decorrentes de negócio jurídico oneroso afetado pela evicção. 

Assim, o adquirente que, atingido pela evicção, cumprir os requisitos da norma 

supramencionada, poderá reaver o imóvel. Esta é, visivelmente, uma proteção 

dirigida ao terceiro adquirente de imóvel, que poderá por via transversa reaver a 

propriedade, caso preencha os requisitos, amenizando-se assim as consequências 

danosas oriundas da perda. Não haverá aprofundamento neste assunto, porém, é 

salutar indicar a existência de tal possibilidade. 

 

3 FRAUDE CONTRACREDORES E FRAUDE À EXECUÇÃO 

 

Para se falar em fraude contra credores é importante diferenciá-la da 

fraude à execução. Seus contornos possuem algumas semelhanças e são institutos 

voltados à proteção do credor em face de comportamentos lesivos do devedor. Nos 

dois casos a boa-fé é liame importante na tipificação da fraude. A primeira é instituto 

de direito material e a segunda de direito processual. A fraude à execução será 

melhor abordada no capítulo 4. 

 

3.1 FRAUDE CONTRA CREDORES 

 

Fraude contra credor consiste na dilapidação maliciosa do próprio 

patrimônio, pelo devedor insolvente ou na iminência de se tornar, com a finalidade 

de esquivar-se de obrigação anteriormente assumida. É a disposição do patrimônio, 

de forma gratuita ou onerosa, para fraudar credor e evitar que seus bens respondam 

por suas dívidas. É defeito do negócio jurídico, vício social elencado nos arts. 158 a 

165 do Código Civil. 

 

O Novo Código Civil coloca no rol dos defeitos do negócio jurídico a fraude 
contra credores, não como vício do consentimento, mas como vício social, 
uma vez que não conduz a um descompasso entre o íntimo querer do 
agente e a sua declaração. A vontade manifestada corresponde exatamente 
ao seu desejo, mas é exteriorizada com a intenção de prejudicar terceiros, 
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ou seja, os credores. Por essa razão, é considerada vício social. 
(GONÇALVESc, 2011, p. 335). 
 

Fraude contra credor é, portanto, instituto de direito material que visa 

proteger o credor. Deve ser alegada por meio de ação anulatória (conhecida como 

ação pauliana ou ação revocatória), sendo que o efeito almejado é a anulação do 

negócio jurídico. Antes da promulgação do novo Código de Processo Civil, existia 

discussão mais acirrada acerca da solução de anulabilidade do negócio jurídico 

poder ser substituída pela simples ineficácia do negócio em face do credor. Porém, 

com o novo diploma processual (art. 790, VI), e de acordo com Flávio Tartuce, tem-

se que: 

 

De toda sorte, a lei continua a prever que, na fraude contra credores, a 
solução é a anulabilidade do ato praticado. Quando da tramitação do Novo 
Código de Processo Civil, o tema foi amplamente debatido, havendo 
tentativas de inclusão da solução de ineficácia na presença desse vício 
social do negócio jurídico. Entretanto, acabou por prevalecer a premissa de 
anulabilidade, na linha do que já estava no Código Civil. Conforme art. 790, 
inc. VI, do CPC/2015, são sujeitos à execução os bens cuja alienação ou 
gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, 
em ação autônoma, de fraude contra credores. Sendo assim, a este autor 
parece que tese da ineficácia ficou muito enfraquecida diante da 
emergência do Novo CPC. (TARTUCE, 2016, p. 279). 
 

A defender a doutrina que julga ser a ineficácia do ato tido como 

fraudulento a melhor solução, em detrimento da anulação, afirma Silvio de Salvo 

Venosa ainda existir discussão acerca da matéria: 

 

O objeto da ação pauliana é anular o ato tido como prejudicial ao credor. 
Melhor seria falar em ineficácia do ato em relação aos credores do que 
propriamente em anulação, como defende com razão a doutrina mais 
moderna. Essa não é, porém, a diretriz de nosso Código, embora os efeitos 
sejam típicos de ineficácia do ato ou do negócio. Na realidade, o que ocorre 
em concreto é um processo ou conduta fraudatória. Se levarmos em conta 
que a ação pauliana é de natureza declaratória, e não desconstitutiva, não 
teria aplicação o lapso prescricional do art. 178, § 9º, V, b, no sistema do 
Código de 1916. A matéria continua em aberto, contudo, para maior 
discussão. Lembre-se, ademais, de que o atual Código não aclarou a 
questão, pois persiste estatuindo que o negócio em fraude contra credores 
é anulável. O Código não adotou, assim, como defende boa parte da 
doutrina, o caminho da ineficácia relativa do negócio apenas no tocante ao 
credor, permanecendo o negócio válido entre os contratantes [...] (2016, p. 
477). 
 

São requisitos para a existência de fraude contra credores nos 

negócios onerosos, além do estado de insolvência: 
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a) anterioridade do crédito; 

b) consilium fraudis;  

c) eventus damni. 

A anterioridade é prevista no art. 158, § 2º do Código Civil, sendo 

que os credores, ao contratar com o devedor, têm o dever de diligenciar na 

verificação do patrimônio garantidor do contratante, sendo certo que obrigações 

assumidas posteriormente ao negócio não estarão amparadas pelo instituto em 

análise. 

Discorrendo sobre o tema, Flávio Tartuce indica como elemento 

objetivo a conduta prejudicial do devedor e do terceiro adquirente e o prejuízo 

advindo de tal conduta (eventus damni). Cita como sendo elemento subjetivo a 

intenção do devedor e do adquirente em prejudicar os credores do primeiro 

(consilium fraudis). Este último é o de maior importância, porque a sua 

caracterização depende da apuração da má-fé do adquirente.  

Nos negócios onerosos, devem estar presentes os elementos acima 

apontados, diferentemente do que ocorre nos negócios gratuitos, como a doação, 

em que independentemente da existência do elemento subjetivo (intenção de 

fraudar), o negócio poderá ser anulado, em razão de prejuízo, conforme art. 158 do 

Código Civil. A compra e venda imobiliária é negócio jurídico oneroso que não 

prescinde, para configuração de fraude contra credor, dos elementos objetivo e 

subjetivo, bem como da anterioridade da obrigação e estado de insolvência (ou 

iminência). 

 

3.2. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 

A responsabilidade patrimonial ou responsabilidade executiva, 

instituto de Direito Processual Civil, é elencada nos arts. 789 a 796 do Novo Código 

de Processo Civil (no anterior diploma constava nos arts. 591 a 597). 

A noção básica de responsabilidade patrimonial remete à ideia de 

obrigação e patrimônio. Obrigação é instituto de direito material e, quando 

inadimplida, gera a possibilidade de responsabilização do patrimônio de um sujeito, 

que nem sempre é o devedor principal (como no exemplo de um fiador que pode ter 

seu patrimônio atingido). Cita-se: 
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A obrigação, como dívida, é objeto do direito material. A responsabilidade, 
como sujeição dos bens do devedor à sanção, que atua pela submissão à 
expropriação executiva, é uma noção absolutamente processual. 
(THEODORO JÚNIORb, 2016, p. 308). 
 

Existe certa divergência na doutrina sobre a responsabilidade 

patrimonial ser ou não de natureza processual (alguns defendem como sendo de 

natureza material), entretanto, para os fins deste trabalho tal diferenciação não será 

abordada. 

 

A responsabilidade patrimonial é indiscutivelmente instituto de direito 
processual, compreendida como possibilidade de sujeição de um 
determinado patrimônio à satisfação do direito substancial do credor. Por 
outro lado, a obrigação é instituto de direito material, representado por uma 
situação jurídica de desvantagem. Contraída a obrigação, uma parte tem o 
dever de satisfazer o direito da outra, e quando isso não ocorre surge a 
dívida, instituto atinente ao direito material. Também existe a 
responsabilidade patrimonial para o caso de inadimplemento, ou seja, 
quando a dívida não é satisfeita voluntariamente pelo devedor, surge a 
possibilidade de sujeição do patrimônio de algum sujeito – geralmente o 
próprio devedor – para assegurar a satisfação do direito do credor na 
execução. Em razão dessa distinção, fala-se que a obrigação é estática, 
gerando uma mera expectativa de satisfação, enquanto a responsabilidade 
patrimonial é dinâmica, representada pela forma jurisdicional de efetiva 
satisfação do direito. (NEVES, 2016, p. 1045-1046).  

 

Ainda sobre a responsabilidade patrimonial: 

 

A responsabilidade patrimonial (ou responsabilidade executiva) seria, 
segundo doutrina maciça, o estado de sujeição do patrimônio do devedor, 
ou de terceiros responsáveis (cf. art. 592, CPC), às providências executivas 
voltadas à satisfação da prestação devida. Seria a sujeição potencial e 
genérica de seu patrimônio. Haveria a possibilidade de sujeição de todos os 
seus bens (dentro dos limites da lei), não sujeição efetiva e específica de 
um deles (DIDIER; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, 2014, p. 251). 

 

Pode-se dizer que o direito material se encarrega de dizer “qual é o 

direito” e o direito processual de “como torná-lo concreto”. A responsabilidade 

patrimonial é a sujeição do patrimônio presente e futuro do devedor ou responsável. 

Alguns autores falam em bens pretéritos, para se referirem àqueles transferidos para 

terceiro antes da execução, porém, como bem lecionam os autores abaixo: 

 

Outros autores afirmam serem os bens que respondem pela obrigação 
aqueles que venham a integrar seu patrimônio desde o momento da 
instauração da execução – os bens que incorporem ou passem a incorporar 
seu patrimônio daí em diante (como Amílcar de Castro, Carnelutti, Teori 
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Zavascki, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart). Na verdade, 
toda essa discussão parece mais um jogo de palavras, pois o sentido dado 
à norma por todos eles parece ser o mesmo: respondem pela execução 
bens que integrem o patrimônio do devedor quando da sua realização – 
pouco importando quando foram adquiridos, se antes ou depois da 
constituição da obrigação, se antes ou depois de iniciada a atividade 
executiva. [...] Acrescentam à letra da lei que também respondem os bens 
pretéritos (transferidos para terceiro antes da execução), que tenham sido 
dados em garantia real (penhor ou hipoteca) ao credor ou alienados em 
fraude à execução ou fraude contra credores. Veja que tais bens são 
passados em relação à execução, mas presentes em relação à data de 
constituição da obrigação (DIDIER; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, 2014, p. 
261). 

 

A responsabilidade patrimonial é observada, geralmente, em 

processo judicial de execução ou cumprimento de sentença, onde o executado, 

vencido na ação de conhecimento ou sendo devedor no título extrajudicial, é instado 

a cumprir a obrigação sob pena de execução forçada.  

Contudo, há de serem observadas certas regras e exceções, 

atinentes à legitimidade, ao benefício de ordem no caso de devedores subsidiários, 

à boa-fé do terceiro adquirente, desconsideração da personalidade jurídica no caso 

de sociedades empresárias, responsabilidade do cônjuge, bens impenhoráveis, etc.  

 

3.3 FRAUDE À EXECUÇÃO 

 

Fraude à execução é instituto de direito processual, disciplinado no 

art. 792 do Novo Código de Processo Civil, que ampliou as hipóteses do Código 

anterior. Consiste na declaração judicial de ineficácia da alienação ou oneração de 

bem,relativamente à obrigação perseguida no processo (art. 792, § 1º). Incide 

quando existindo demanda judicial contra o devedor, este dispõe de seu patrimônio 

de forma maliciosa, ocasionando a decisão judicial que declara a fraude. 

É declarada incidentalmente nos próprios autos e a propriedade 

permanece em mãos do terceiro adquirente, entretanto, o bem responderá pela 

obrigação do devedor alienante. Em outras palavras, o negócio por meio do qual a 

coisa foi adquirida permanece válido, mas não oponível ao credor daquele processo 

onde a fraude foi declarada. Convém destacar que o ato judicial que reconhece a 

fraude pode atingir tanto a alienação como a oneração dos bens e direitos do 

devedor, ou seja, de seu patrimônio. Consagrada doutrina assim expõe sobre o 

tema: 
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1.Considerações iniciais sobre a fraude à execução. A fraude à execução é 
tema dos mais interessantes e tem suscitado intensa discussão doutrinária 
e jurisprudencial. O NCPC, por meio do art. 792, pretendeu regrar tal 
instituto com mais detalhes e, ao fazê-lo, assumiu determinadas posições 
visando a evitar divergência de entendimentos nos Tribunais. Trata-se de 
manobra do devedor/executado para proteger seu patrimônio de uma futura 
execução. Como é curial, a fraude à execução pode ser reconhecida 
incidentalmente, sem a necessidade de ação própria. Além disso, por se 
tratar de questão de ordem pública, pode ser declarada de ofício. Se 
reconhecida a alienação ou oneração do bem considera-se ineficaz em 
relação ao autor da demanda na qual se reconheceu a fraude. (WAMBIER, 
CONCEIÇÃO, RIBEIRO, MELLO, 2016). 
 

É meio de proteção ao credor, porém, por também atingir a atividade 

jurisdicional do Estado, é considerada mais grave. Desta maneira, configura ato 

atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 774, inc. II, do Novo Código de 

Processo Civil.  

De início, cumpre não confundir fraude contra credores com fraude de 
execução. Na primeira, são atingidos apenas interesses privados dos 
credores (arts. 158 e 159 do Código Civil). Na última, o ato do devedor 
executado viola a própria atividade jurisdicional do Estado (art. 792 do novo 
Código de Processo Civil). (THEODORO JÚNIORb, 2016, p. 320). 

 

O Código Penal tipifica como crime a fraude à execução, nos termos 

de seu art. 179, cuja ação é promovida mediante queixa-crime, ou seja, por iniciativa 

do ofendido. 

Por estas razões, a resposta estatal aos atos de fraude à execução 

é mais grave e célere, pois independe de ação judicial específica e a fraude é 

declarada pelo juiz de forma incidental, nos autos onde houver tomado 

conhecimento, a requerimento da parte. Apesar de ser configurada a fraude à 

execução com a existência de ação de conhecimento ou de execução, convém 

mencionar: 

 

Registre-se que, mesmo sendo ocorrer fraude à execução durante qualquer 
espécie de processo, ela é reconhecida somente na execução, mesmo que 
perpetrada antes desse processo ou fase procedimental. O reconhecimento 
da fraude à execução terá caráter declaratório, com eficácia ex tunc (desde 
o momento em que a fraude ocorreu). (NEVES, 2016, p. 1079-1080). 
 

O art. 792 do Novo Código de Processo Civil trouxe novas hipóteses 

de fraude à execução, sendo que os incisos I, II e III tratam de casos em que não há 

necessidade de existir insolvência. No inciso IV é prevista a necessidade de 
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insolvência para que haja fraude. O inciso V afirma ser o rol de casos de fraude 

exemplificativo. Existem posicionamentos diversos sobre essas disposições legais, o 

que se analisa a seguir. 

O inciso I do art. 792preconiza que a averbação de ação fundada em 

direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que averbada na matrícula do 

imóvel, permite que a alienação ou oneração sejam enquadradas como fraude à 

execução. Leciona o processualista civil: 

 

Na situação do inciso I, embora a fraude independa da condição de 
insolvência do devedor, é essencial que o credor tenha promovido a prévia 
averbação da pendência no processo no registro público (quando houver) 
em que o bem alienado deva ser inscrito. 
Assim, a previsão de fraude contida no inciso I do art. 792 correlaciona-se 
com a situação jurídica dos bens sujeitos a registro público, caso em que a 
preexistência de averbação da ação pendente não pode ser dispensada, 
porque erigida à categoria de pressuposto legal para reconhecimento da 
fraude à execução. (THEODORO JÚNIORb, 2016, p. 322-323). 

 

Em sentido contrário: 

 

O inciso I do dispositivo legal é necessário porque prevê uma espécie de 
fraude à execução singular, dissociada do eventus damni. É o único elogio 
que se pode fazer ao dispositivo legal. A fraude nesse caso não depende da 
insolvência do devedor, mas tão somente da alienação ou da oneração do 
bem imóvel (ação fundada em direito real) ou bem móvel (pretensão 
reipersecutória). Haverá fraude à execução nesse caso porque sendo o 
objeto da execução determinado, frustra-se a satisfação do direito do 
exequente por um ato de má-fé do devedor. Ou seja, o devedor frauda a 
execução. 
O art. 792, I, do Novo CPC, entretanto, cria um requisito injustificável para 
que exista fraude à execução na hipótese ora analisada: a averbação da 
pendência do processo no registro público, se houver. Aqui há uma 
confusão indevida, porque mesmo sem a averbação é possível que haja 
fraude à execução, desde que o devedor, à época da alienação ou da 
oneração do bem, tivesse ciência da existência da ação. A averbação nesse 
caso é somente uma forma de criar uma presunção absoluta de ciência 
erga omnes da existência da ação – inclusive do devedor – e não um 
requisito indispensável para que haja fraude à execução. (NEVES, 2016, p. 
1080). 
 

Dispõe o inciso II do art. 792 que, quando averbada no registro do 

bem pendência do processo de execução, será considerada como fraude a 

alienação ou oneração. Neste caso, é tida como hipótese autônoma de fraude à 

execução. 
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3.Averbação, no registro do bem, de processo de execução – inciso II. O 
inc. II traz como hipótese de fraude à execução a alienação ou oneração de 
bem quando tiver sido averbada, no registro deste bem, a pendência do 
processo de execução, na forma do art. 828. A averbação da execução cria 
presunção absoluta a respeito do conhecimento de terceiros sobre a 
demanda em curso, daí porque o terceiro que adquirir o bem em cujo 
registro consta a demanda executiva, corre conscientemente o risco desta 
alienação ser considerada ineficaz perante o autor daquela demanda. 
3.1.Conquanto o ato de averbação seja exclusivo da parte, sem 
necessidade de intervenção judicial, é fato que o NCPC não exige o 
preenchimento de qualquer outro requisito para a configuração da fraude à 
execução nesta hipótese. Indene de dúvidas, criou-se hipótese autônoma 
de fraude à execução. (WAMBIER, CONCEIÇÃO, RIBEIRO, MELLO, 2016). 
 

Já o inciso III do mesmo dispositivo dispõe que será tido como 

fraude à execução o negócio, quando averbado no registro do bem hipoteca 

judiciária ou outro ato de constrição judicial advinda do processo onde é arguida a 

fraude. 

Daniel Amorim Assumpção Neves afirma que os incisos II e III 

também não devem ser interpretados de forma que o registro na matrícula do imóvel 

seja indispensável para configuração da fraude, na mesma linha do quanto exposto 

acima: 

Essa confusão consagrada no inciso I do art. 792 do Novo CPC é também 
notada nos dois incisos seguintes. Segundo o inciso II, haverá fraude à 
execução quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do 
processo de execução. E nos termos do inciso III a fraude à execução 
ocorrerá quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária 
ou outro ato de constrição judicial originário onde foi arguida a fraude. Os 
dispositivos seguiram a mesma equivocada técnica adotada pelo art. 54 da 
Lei 13.097/2015. 
Insista-se, nos dois dispositivos legais o que se tem são medidas adotadas 
pelo credor para a criação de uma presunção absoluta de ciência erga 
omnes da situação do bem. Serve para provar a ciência do devedor da 
existência do processo e para afastar a suposta boa-fé do terceiro 
adquirente. Não são, entretanto, requisitos indispensáveis para que haja 
fraude à execução. (NEVES, 2016, p. 1081). 
 

Daniel Amorim Assumpção Nevese Humberto Theodoro Júnior 

discordam parcialmente em relação ao inciso II, que trata de averbação no registro 

do bem da existência de processo de execução.A falta do registro na matrícula, para 

o primeiro, poderá ser substituída pela prova da má-fé para configuração da fraude à 

execução. Para o segundo não é possível, tecnicamente, admitir a fraude à 

execução neste caso, quando inexistente a averbação. Porém, o mesmo autor 

admite a possibilidade, por via diversa,de obtenção do mesmo resultado de 

declaração de ineficácia do negócio, ao indicar que poderá ser considerada a 

conduta daquele agente de má-fé como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 
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774 do Novo CPC). No inciso III do art. 792 a controvérsia permanece para os 

referidos autores: 

 

Essa confusão consagrada no inciso I do art. 792 do Novo CPC é também 
notada nos dois incisos seguintes. [...] Os dispositivos seguiram a mesma 
equivocada técnica adotada pelo art. 54 da Lei 13.097/2015. 
Insista-se, nos dois dispositivos legais o que se tem são medidas adotadas 
pelo credor para a criação de uma presunção absoluta de ciência erga 
omnes da situação do bem. Serve para provar a ciência do devedor da 
existência do processo e para afastar suposta boa-fé do terceiro adquirente. 
Não são, entretanto, requisitos indispensáveis para que haja fraude à 
execução. 
Nesses casos, havendo a situação tipificada em lei haverá fraude à 
execução, independentemente do eventus damni, mas mesmo sem tal 
tipificação poderá haver fraude à execução se for demonstrada a ciência do 
executado da existência do processo e a alienação ou oneração do bem 
levar ou agravar sua insolvência. (NEVES, 2016, p. 1081) 

 

Em sentido contrário: 

 

Considera o art. 792, I, em fraude à execução a alienação ou oneração de 
bem sobre o qual penda ação fundada em direito real ou com pretensão 
reipersecutória. A hipótese, ressalte-se, versa sobre alienação de bem 
litigioso na pendência ou em função de processo de conhecimento, levando 
em conta o prejuízo que o ato de disposição ou oneração acarretará para o 
posterior cumprimento da sentença. Condiciona, porém, o reconhecimento 
da fraude ao requisito de que a pendência do processo tenha sido averbada 
no respectivo registro público, se houver. [...] Na situação do inciso I, 
embora a fraude independa da condição de insolvência do devedor, é 
essencial que o credor tenha promovido a prévia averbação da pendência 
do processo no registro público (quando houver) em que o bem alienado 
deva ser inscrito. 
Assim, a previsão de fraude contida no inciso I do art. 792 correlaciona-se 
com a situação jurídica dos bens sujeitos a registro público, caso em que a 
preexistência de averbação da ação pendente não pode ser dispensada, 
porque erigida à categoria de pressuposto legal para reconhecimento da 
fraude à execução. O regime adotado pelo NCPC, como se deduz do inciso 
I do art. 792, é muito mais rígido do que o do Código anterior, para o qual a 
averbação do processo facilitava o reconhecimento da fraude mas não era 
tratado como requisito indispensável. (THEODORO JÚNIORb, 2016, p. 322-
323). 

 

O inciso IV (quando ao tempo da alienação tramitava contra o 

alienante ação que possa levá-lo à insolvência), trata de ação judicial de 

conhecimento ou de execução, colocando como requisito, também, a insolvência do 

devedor.  

Vale frisar que na fraude à execução o bem permanecerá no 

patrimônio do adquirente, todavia, este responderá pela dívida do alienante, sendo 

esta uma hipótese em que o patrimônio de alguém que não é devedor responde por 
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dívida de outrem (neste caso um bem determinado; exaurido este, não será atingido 

o restante do patrimônio do terceiro. 

 

4. A BOA-FÉ NA FRAUDE CONTRA CREDORES E NA FRAUDE À EXECUÇÃO 

 

O princípio da boa-fé evoluiu a partir da codificação atual. Antes, tal 

princípio relacionava-se mais à intenção do agente, era subjetivo (boa-fé subjetiva). 

Com o Código Civil de 2002, que prevê expressamente que a boa-fé deve ser 

objetivamente considerada nos contratos, em vista da conduta do sujeito (boa-fé 

objetiva), afirmou-se a necessidade de parâmetros objetivos. 

 

Uma das mais festejadas mudanças introduzidas pelo Código Civil de 2002 
refere-se à previsão expressa do princípio da boa-fé contratual, que não 
constava da codificação de 1916. Como se sabe, a boa-fé, anteriormente, 
somente era relacionada com a intenção do sujeito de direito, estudada 
quando da análise dos institutos possessórios, por exemplo. Nesse ponto 
era conceituada como boa-fé subjetiva, eis que mantinha relação direta com 
aquele que ignorava um vício relacionado com uma pessoa, bem ou 
negócio. 
Mas, desde os primórdios do Direito Romano já se cogitava outra boa-fé, 
aquela direcionada à conduta das partes, principalmente nas relações 
negociais e contratuais. (TARTUCE, 2016, p. 623). 
 

O Código Civil insere a boa-fé dos contratantes em três situações: 

no art. 422 delineia a obrigação acessória de conduta de acordo com a probidade e 

boa-fé, independentemente de constar no contrato (função integrativa); no art. 113 

determina que a interpretação dos negócios jurídicos se dará de acordo com a boa-

fé e usos do lugar (função interpretativa); no art. 187 reprime a conduta como ilícita, 

daquele titular de um direito que, ao exercê-lo, “excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”, 

configurando-se como abuso de direito (função limitativa da boa-fé objetiva). O 

contrato poderá ser anulado, total ou parcialmente, com esteio no princípio da boa-

fé. (THEODORO JÚNIORa, 2014, p. 27-28). 

Na compra e venda, como em todo contrato, as obrigações definidas 

pelos contratantes são complementadas pela cláusula geral da boa-fé, que é dever 

implícito das partes. Dessa forma, independentemente de constar expressamente no 

contrato, deve ser observada. É importante delimitar qual a abrangência da cláusula 
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geral da boa-fé na compra e venda de imóveis entre particulares, no contexto em 

que o estudo foi inserido.  

Como se viu nos capítulos 3 e 4, a fraude contra credores e a fraude 

à execução se aproximam na medida em que a boa-fé e a má-fé são importantes no 

enquadramento das condutas fraudulentas, ensejadoras da evicção. 

 

4.1 A BOA-FÉ NA FRAUDE CONTRA CREDORES 

 

A fraude contra credores não é vício de consentimento, mas vício 

social. A vontade do agente coincide com sua declaração e a sua intenção é 

prejudicar o credor. A matéria deve ser melhor analisada no presente contexto, pois 

há casos em que não há tal intenção por parte do adquirente de imóvel, porém, 

poderá ser presumida a sua má-fé. 

O art. 159 do Código Civil dispõe que os contratos onerosos serão 

anuláveis, preenchidos outros requisitos, quando a insolvência for notória ou houver 

motivo para ser conhecida pelo adquirente, sendo esta uma presunção iuris tantum 

da má-fé. Explica-se: a má-fé, via de regra, deve ser provada, sendo que nos casos 

sobre os quais incida a presunção relativa do art. 159 (amizade íntima, por 

exemplo), a prova deverá igualmente ser feita, porém o fato provado estará sob o 

manto da presunção relativa, ou seja, admitirá prova em contrário. 

 

Assim, aquele que não teve participação, ciência ou motivos para conhecer 
da fraude, não pode ser prejudicado pela malícia do devedor. Esse prejuízo, 
no caso dos negócios onerosos, em que não haja demonstração do 
consilium fraudis, é exclusivamente do credor, apesar do ordenamento 
jurídico lhe fraquear proteção. 
Destarte, no conflito dos interesses do credor lesado e do adquirente de 
boa-fé, prevalece a boa-fé daquele que não participou da relação creditícia 
e que, portanto, nunca se submeteu aos riscos do negócio, dentre eles a 
inadimplência. [...]. 
Destaque-se, por fim, que o art. 164 do Código Civil dispõe que “presumem-
se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à 
manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à 
subsistência do devedor e de sua família”. (MANCINI, 2015, p. 4). 

 

No caso de aquisição de imóvel, o comprador deverá adotar certas 

cautelas (algumas exigidas pela lei), buscando obter os documentos exigidos para a 

confecção de escritura pública de compra e venda, registro do título aquisitivo na 

matrícula e higidez do negócio (a escritura pública não é necessária para alienação 
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de imóveis com valor não superior a trinta salários mínimos, nos termos do art. 108 

do Código Civil). Estas cautelas são parâmetros para aferição da boa-fé objetiva. 

O concilium fraudis, relativamente ao devedor alienante, é cristalino. 

Sua má-fé advém da disposição do patrimônio nas circunstâncias apontadas pela 

lei. 

Em síntese, o terceiro adquirente que não teve conhecimento ou 

motivos para ter, da fraude contra o credor, não pode ser prejudicado pela manobra 

fraudulenta do devedor, nos casos onde se pretende anular contrato oneroso. A 

tendência dos Tribunais é adotar o caminho de proteção ao adquirente de boa-fé, 

mesmo porque o credor assumiu os riscos do comércio.   

Diferentemente ocorre nos negócios gratuitos, como a doação, em 

que independentemente da existência do elemento subjetivo (concilium fraudis), o 

negócio poderá ser anulado quando o credor incorrer em prejuízo (eventus damni), 

conforme art. 158 do Código Civil. 

 

4.2 A BOA-FÉ NA FRAUDE À EXECUÇÃO E A LEI 13.097/2015 

 

O presente capítulo não pretende esgotar o tema da boa-fé no 

contexto da fraude à execução, mas sim demonstrar a imprecisão legislativa e a 

necessidade de fixação de parâmetros claros para o comércio jurídico, mesmo que 

jurisprudencialmente firmados. Hipótese que merece destaque é a do parágrafo 2º 

do art. 792 do Novo CPC, corroborada pelo ar. 54 da Lei 13.097/2015, ante a 

suposta inversão do ônus da prova. 

Com a consolidação do entendimento contido na súmula 375 do 

STJ, passou-se a exigir a prova da má-fé do adquirente para caracterização da 

fraude à execução, igualmente ao que ocorre com a fraude contra credores. Se 

registrada a penhora ou outra situação na matrícula do imóvel, a presunção de 

conhecimento do adquirente era (e ainda é) absoluta. Não constando na matrícula, 

cabia ao credor comprovar por outros meios que o comprador tinha ciência das 

circunstâncias da fraude. 

Contudo, o art. 792 alargou a incidência da fraude à execução, 

criando hipóteses autônomas. Também no parágrafo 2º restringiu a citada súmula, 

na medida em que incumbiu ao adquirente de bem sujeito a registro o ônus de 



25 
 

 

 

provar que realizou as diligências necessárias, sob pena de se presumir a má-fé, 

mesmo que relativa. Há quem entenda que a parêmia “a boa-fé se presume, a má-fé 

se prova” não mais prevalece. 

 

Nesse passo, a orientação do NCPC reduz um pouco o alcance da Súmula 
375 do STJ, visto que não mais imputa, invariavelmente, ao exequente o 
ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente. Ao contrário, é deste último 
que exige prova de ter adotado as cautelas necessárias para a aquisição, 
mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do 
vendedor e no local onde se encontra o bem. É evidente, portanto, a adoção 
de um regime dinâmico de inversão do ônus da prova tradicional em matéria 
de fraude e má-fé. Não prevalece mais a presunção clássica de que a boa-
fé se presume e a má-fé deve ser sempre provada. (THEODORO JÚNIORb, 
2016, p. 324) 

 

Na citação acima, o contexto adotado pelo autor foi o de que os 

bens passíveis de registro(imóveis em sua maioria)são sempre enquadrados no 

dispositivo em comento. Contudo, Daniel Amorim Assumpção Neves diverge, 

opondo a situação dos bens que mesmo sendo passíveis de registro, não podem 

naquele momento ter a situação legal registrada, indicando a necessidade de se 

considerarem os bens sob uma ótica abstrata (sujeitos a registro) e concreta 

(mesmo sujeitos a registro, no caso concreto podem não estarem aptos a tanto), 

optando por esta última interpretação. Segue trecho de sua obra: 

 

Em minha percepção, o termo deve ser interpretado sob a ótica concreta, 
porque a premissa da distribuição do ônus da prova da boa ou má-fé do 
terceiro que pratica ato em fraude à execução ser do exequente ou do 
terceiro independe da espécie de bem, mas sim de sua penhora ter sido 
registrada ou, ainda, quando possível, ter o exequente deixado de realizar 
tal registro. (2016, 1078). 

 

Considerando como incoerente tal dispositivo, Gelson Amaro de 

Souza critica a inovação legislativa: 

 

Cabe ao exequente fazer a prova dos fatos que alega serem 
caracterizadores da fraude à execução. [...] Deve ainda provar, em caso de 
alienação que esta levou o executado à insolvência, e que esta insolvência 
causou-lhe prejuízo impossibilitando o recebimento de seu crédito. [...]. O 
exequente ainda deve provar que o terceiro adquirente sabia da vinculação 
do bem ao processo de cobrança ou de execução, ou que o processo ou a 
penhora estavam averbados no registro do bem.Não obstante isto, o 
CPC/2015, em seu art. 792, § 2.º, incoerentemente dispõe que no caso de 
aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de 
provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a 
exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no 



26 
 

 

 

local onde se encontra o bem.Essa norma não tem correspondente no 
sistema anterior. Trata-se de inovação, que salvo melhor juízo, não merece 
aplauso. Parece-nos, que mais atrapalha do que ajuda, se é, que se pode 
falar em ajuda alguma. À primeira impressão neste momento de fase de 
transição entre as duas normas (CPC de 1973 para CPC de 2015), é a de 
que este § 2.º, só atrapalha e confunde. Se é que podem ser considerados 
avanços as normas do CPC/2015, art. 792, I, II, e III e § 1.º, o mesmo não 
se pode dizer com relação à norma do § 2.º, do mesmo dispositivo. (2016, 
p. 347). 

 

O processualista abaixo citado, discorrendo sobre o art. 54 da Lei 

13.097/2015, assevera que o dispositivo, regulando as averbações de ações e atos 

de constrição de execuções no registro público, interfere no regime geral da fraude à 

execução e serve para interpretar a nova sistemática do Novo Código de Processo 

Civil em relação à matéria. (2016, p. 336). 

Suas conclusões sobre os efeitos da Lei 13.097/2015 sobre a fraude 

à execução são as seguintes: 

 

(a) Não afetam a eficácia dos negócios jurídicos que constituem, transferem 
ou modificam direitos reais sobre imóveis, (i) os atos processuais relativos à 
citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias, bem como (ii) os atos 
de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de 
cumprimento de sentença, quando não averbados no registro de imóveis 
competente (Lei 13.097/2015, art. 54, I e II). 
(b). Também não são oponíveis aos negócios de transferência ou oneração 
de bens, registrados no registro imobiliário, para efeito de responsabilidade 
patrimonial do adquirente, fundada na redução do alienante à insolvência, 
quando inexistir averbação da ação capaz de produzir tal consequência, nos 
termos do art. 593, II, do CPC/1973 (NCPC, art. 792, IV). 
(c) Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da 
matrícula no Registro de Imóveis ao terceiro de boa-fé que adquirir ou 
receber em garantia direitos reais sobre o imóvel (Lei 13.097/2015, art. 54, 
parágrafo único). (THEODORO JÚNIORb, 2016, p. 337). 
 

Daniel Amorim Assumpção Neves, discorrendo acercado parágrafo 

único do art. 54 (que dispõe que ao terceiro adquirente de boa-fé não poderão ser 

opostas as situações não constantes na matrícula), assevera que, se contra o 

adquirente de boa-fé não poderão ser opostas tais situações jurídicas, é porque ao 

adquirente de má-fé poderão ser opostas. Esta é a interpretação acontrario sensu 

adotada pelo autor. Conclui afirmando que mesmo não havendo qualquer averbação 

na matrícula do imóvel, poderá sua alienação incidir em fraude quando comprovada 

a má-fé do adquirente. (2016, p. 1078-1079). 

Ainda sobre o art. 54 da Lei 13.097/2015: 
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Enquanto o caput do dispositivo sugere uma solução absoluta em benefício 
do terceiro adquirente, o parágrafo único volta a consagrar a distinção entre 
terceiro de boa-fé e de má-fé, tutelando apenas o primeiro deles. [...]. A 
Conjugação do caput e dos incisos do art. 54 da Lei 13.097/2015 sugere 
claramente que sem o registro ou a averbação nas hipóteses previstas em 
lei o terceiro adquirente estaria sempre protegido. [...]. Essa interpretação, 
entretanto, incorre nos mesmo equívoco dos incisos II e III do art. 792 do 
Novo CPC, de confundir a existência de fraude à execução com as 
diferentes formas de se gerar eficácia erga omnes da situação do bem e, 
assim, afastar a alegação do terceiro de ter atuado de boa-fé. O 
entendimento é corroborado pelo parágrafo único do art. 54 da Lei 
13.097/2015, ao prever que não poderão ser opostas situações jurídicas 
não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de 
evicção, ao terceiro de boa-fé [...]. A interpretação a contrario sensu que 
deve ser feita desse dispositivo legal é: que se não podem ser opostas 
situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis ao 
terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o 
imóvel, é porque podem ser opostas ao terceiro de má-fé. Ou seja, mesmo 
que não haja qualquer registro na matrícula do imóvel, sua alienação ou 
oneração ainda poderá ser considerada em fraude, desde que comprovada 
a má-fé do terceiro adquirente. (NEVES, 2016, p. 1078-1079). 

 

Para a constatação da ciência do adquirente para fins de 

enquadramento na fraude à execução (hipóteses do art. 792), alguns parâmetros 

foram estabelecidos pela lei e pelo entendimento jurisprudencial consubstanciado na 

súmula 375 do STJ, hoje modulada pelo Novo Código de Processo Civil e pela Lei 

13.097/2015. Ademais, há hipóteses autônomas de fraude à execução, como visto. 

A boa-fé deve ser prestigiada, na medida em que estimula a prática 

comercial. Há divergências sobre a caracterização da má-fé na fraude à execução, 

ensejando discussões doutrinárias vindouras, sendo certo que o caminho mais 

prudente ao comprador de um imóvel, sempre, é a realização de todas as diligências 

possíveis para resguardar seu direito de propriedade, inclusive para deixar 

inconteste a sua boa-fé. 

O entendimento que privilegia sempre a presunção da boa-fé foi 

relativizado também neste dispositivo em estudo. Resta aos operadores do direito 

mensurar o alcance das mudanças e como elas repercutirão na prática. Adverte o 

civilista: 

 

Quanto ao ônus da prova da intenção do terceiro adquirente, não é razoável 
adotar entendimento que privilegie a inversão de um princípio geral de 
direito universalmente aceito, o da presunção da boa-fé, sendo mesmo 
milenar a parêmia: a boa-fé se presume, a má-fé se prova. A propósito, 
ensina a doutrina que, para o terceiro, é perfeitamente possível admitir que 
tenha adquirido o bem alienado pelo litigante ignorando a existência do 
processo e do prejuízo que este veio a sofrer. Vale dizer: é possível que 
tenha agido de boa-fé, e à ordem jurídica, em princípio, não interessa 
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desprezar a boa-fé. [...] Essa mesma linha foi adotada pelo art. 54 da novel 
Lei 13.097, de 19.01.2015, segundo a qual os negócios jurídicos que 
tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis 
são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que 
não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as 
seguintes informações: [...] 
Constata-se que no Novo Código de Processo Civil– especialmente o art. 
792, incisos I, II e III – surge na sistemática da jurisprudência anterior e 
dessa nova norma, devendo com ela dialogar, o que é plenamente possível, 
pois ambas adotam as mesmas premissas a respeito da boa-fé (TARTUCE, 
2016, p. 287). 

 

O sistema registral brasileiro não acolhe totalmente o princípio da vis 

atractiva, podendo existir atos que afetem o negócio e não constem na matrícula, o 

que pode serum indicativo que desaconselhe, pelo menos por enquanto, que se 

resuma certos casos de fraude à execução aos atos registrados na certidão do 

imóvel. Por outro lado, o registro público está em vias de tornar-se completamente 

eletrônico, o que potencializaria a segurança jurídica almejada. 

 

Contudo, a aquisição do imóvel pode ser indiretamente afetada por atos ou 
fatos outros, que não dizem respeito diretamente a imóvel específico e, 
portanto, não estão, - nem poderiam estar – registrados na sua matrícula. 
Ao longo deste livro é descrita uma diversidade desses aspectos (exemplo: 
fraude à execução por insolvência do vendedor, item 3.4). O nosso sistema 
jurídico não acolhe totalmente o princípio da vis atractiva do registro 
imobiliário (ou seja, nem tudo que direta ou indiretamente afeta o imóvel ou 
a sua propriedade consta do seu registro).(SILVA, 2015, p. 103). 

 

A título exemplificativo, seguem elencadas hipóteses que merecem 

especial atenção, que podem ou não estar indicadas na certidão de matrícula do 

imóvel: imóvel é bem de família; hipoteca; existência de contrato de locação; 

penhora, arresto ou sequestro; servidão; usufruto ou direito de uso ou habitação em 

favor de alguém; constituição de renda sobre o imóvel; promessa de compra e 

venda; enfiteuse; anticrese; cédula de crédito rural, penhor rural e cédula de crédito 

industrial; debêntures; incorporações; instituições e convenções de condomínio; 

imóvel é objeto de loteamento; citações em ações judiciais; demarcações e divisões; 

imóvel dado em pagamento de dívida de falecido proprietário anterior; imóvel 

adquirido a título de herança; imóvel ter sido adquirido anteriormente em hasta 

pública; compra, doação, permuta, dote e dação em pagamento; desapropriação; 

desapropriação; transferência de imóvel para sociedade para fins de integralização 

de cotas sociais; alienação fiduciária; imissão provisória na posse do imóvel; direito 

de superfície; concessão de uso especial de moradia  e autorização de uso 
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comercial; concessão de direito real par auso do imóvel público ou particular; 

legitimação da posse para fins de conversão em propriedade; cláusula de 

inalienabilidade; edificação; caução; regime de bens dos cônjuges; sentenças de 

separação judicial; cancelamentos de registros; indisponibilidade; existência de 

execução; limitações ambientais; direito real de habitação advindo do direito de 

família; posse; etc. (SILVA, 2015, p. 43-109). 

Finalizando, faz-se coerente expor as medidas cabíveis para defesa 

do adquirente de imóvel que venha a sofrer os efeitos da evicção. Na fraude contra 

credores, como dito, existe ação judicial na qual o evicto em potencial figura como 

réu. Neste caso seu caminho como parte no processo é apresentar defesa e 

acompanhar os atos e termos processuais. 

Na fraude à execução, os embargos de terceiro constituem a forma 

de defesa do adquirente, tendo em vista a falta de legitimidade para figurar como 

parte na execução onde foi declarada a fraude. O prazo para propor a ação de 

embargos de terceiro, de acordo com o art. 792, parágrafo 4º, do Novo CPC, é de 

quinze dias. Existe divergência acerca deste prazo implicar ou não em preclusão, 

relativamente ao prazo regular para embargos de terceiro previsto no art. 675 do 

mesmo diploma, que prevê lapso temporal extremamente maior. Os embargos de 

terceiro poder ser apresentados, no processo de conhecimento, enquanto não 

transitar em julgado a sentença; no cumprimento de sentença ou execução, no 

prazo de até cinco dias após adjudicação, alienação ou arrematação, sempre antes 

da assinatura da respectiva carta. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Por meio da análise do instituto da propriedade foi possível constatar 

que sobre os bens imóveis adquiridos de forma derivada pode incidir a evicção, 

especialmente nas fraudes contra credor e à execução, tanto nos contratos a título 

gratuito como naqueles a título oneroso. Nos contratos gratuitos não é necessária a 

existência da má-fé para configuração da fraude contra credores e nos contratos a 

título oneroso há tal necessidade. A má-fé também assume papel importante na 

fraude à execução. 
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Desta forma, vê-se que a evicção imobiliária tem como elemento 

essencial a conduta do terceiro adquirente e que a boa-fé assumiu contornos mais 

objetivos com o advento do Código Civil de 2002, saindo da esfera eminentemente 

subjetiva e possibilitando a verificação da conduta do agente por meio de critérios 

objetivos, a boa-fé objetiva. O estudo possibilitou também verificar-se que a 

denunciação da lide pelo evicto não é mais obrigatória para fazer valer a garantia da 

evicção em face do alienante devedor. 

A responsabilidade patrimonial é tratada na execução forçada e 

decorre do inadimplemento de uma obrigação pelo devedor, porém, nem sempre é o 

patrimônio do devedor que responde pela dívida, existindo hipóteses de 

responsabilização sem dívida. Neste ponto foi possível contextualizar o evicto na 

possibilidade legal da responsabilização de seu patrimônio, até o limite do bem 

objeto do litígio. 

Houve uma aproximação dos institutos da fraude contra credores e 

da fraude à execução, com a inclusão nesta, por meio da Súmula 375 do STJ, da 

necessidade de existir a má-fé do adquirente para sua decretação. Ocorre que dita 

súmula foi parcialmente alterada pelo Novo Código de Processo Civil e pela Lei 

13.097/2015. O entendimento que havia sido cristalizado pela referida súmula, 

acerca dos contornos da boa-fé, foram redimensionados, inclusive com suposta 

inversão do ônus da prova da má-fé. Na novel legislação há novas hipóteses de 

fraude à execução, interpretadas de formas diversas na doutrina e merecendo sérias 

críticas de alguns. Diante do panorama existente, esses novos casos de fraude à 

execução, conjugados com a Lei 13.097/2015, recebem interpretações diferentes, 

havendo quem defenda que ainda é possível provar a má-fé do adquirente de imóvel 

ainda que não haja o registro na matrícula de situação prevista na lei.  

O evicto deve buscar a tutela estatal por meio da ação anulatória, no 

caso de fraude contra credor e por meio de embargos de terceiro, se em razão de 

fraude à execução. 

A postura mais segura para o adquirente, em vista da insegurança 

jurídica que paira sobre o tema, é obter todos os documentos e informações 

importantes para realização de um negócio jurídico seguro, deixando sua boa-fé 

inconteste. A matrícula do imóvel sempre contém várias informações importantes, 

porém, muitas outras podem existir independentemente do registro público e ainda 
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assim afetar a compra e venda. Várias situações foram colocadas como exemplo, 

com base em doutrina especializada. A disseminação de conhecimento é de vital 

importância para a saúde do corpo social e com esse fim este trabalho foi realizado. 
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