
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 259.099 - MG (2012/0244626-0)
  
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : ROBERTO BRAGA ANTUNES 
ADVOGADO : ADRIANO PERÁCIO DE PAULA E OUTRO(S)
AGRAVADO  : RICARDO NEFFA SIMÃO E OUTROS
ADVOGADO : VANDER MARTINS DE CARVALHO E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que 

inadmitiu recurso especial por óbice da Súmula n.7/STJ.

O acórdão do TJMG está assim ementado (e-STJ fl. 610):

"EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - ANULAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 
DE ACORDO - TRANSAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - AUSÊNCIA DE 
REGISTRO DA PENHORA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 
PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - ÔNUS DA PROVA 
-RESPONSABILIDADE DO CREDOR. Na caracterização da fraude à execução, a 
simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é 
suficiente para instaurar a presunção de fraude, sendo necessário, quando não 
registrada a penhora anterior, prova da ciência do adquirente acerca da existência da 
demanda em curso, a qual incumbe ao credor, sendo essa ciência presumida 
somente na hipótese de ter sido registrada a penhora, na forma do art. 659, §4°, do 
CPC."

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 644/650)

Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, "a" e 

"c", da Constituição Federal, o agravante alegou violação do art. 593 do CPC/1973, além de 

dissídio jurisprudencial.

Sustentou que estaria caracterizada a fraude à execução no caso em tela, 

configurados os elementos previstos em lei (e-STJ fls. 659/660): 

"(...) o primeiro elemento da frauda é a alienação ou oneração de bens ao tempo em 
que corria demanda contra o alienante.
(...)
O segundo elemento é a redução do devedor à insolvência. No presente caso, o 
processo de execução já perdura por mais de uma década, em ter havido sequer 
penhora de bens úteis e suficientes, uma vez que diante dos embargos do devedor, a 
execução foi suspensa.
(...) 
(...) a má-fé do mesmo Co-Recorrido, Hertz do Brasil Ltda, resta configurada. Pois foi 
utilizada para homologação da composição, a informação quanto aos atos de penhora 
já incidente sobre o imóvel em questão neste feito."

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

O STJ se pronunciou sobre a configuração de fraude à execução em 

julgamento de recurso especial, sob o rito dos recursos repetitivos. Confira-se a ementa do 
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julgado:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE 
EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA.
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À 
INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 
659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável 
citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese 
prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do 
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo 
milenar a parêmia: a boa-fé se presume;
a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da 
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o 
alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, 
do CPC.
1.5.  Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de 
execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no 
dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, 
consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da 
instrução processual na forma requerida pelos recorrentes."
(REsp n. 956.943/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão 
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/8/2014, 
DJe 1/12/2014.)

O Tribunal de origem, ao decidir que a fraude à execução não está 

configurada, no presente caso, fundou-se nas bases estabelecidas pelo mencionado 

acórdão. Veja-se do trecho a seguir (e-STJ fls. 618/627):

"Com efeito, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a 
configuração de fraude ã execução com base no artigo 593, II do Código de Processo 
Civil, exige a demonstração, a cargo do credor, de que o adquirente do imóvel 
penhorado tinha ciência acerca da existência de ação a qual poderia levar o 
transmitente à insolvência. ciência essa presumida somente caso haja algum registro 
a respeito dela no CRI - Cartório de Registro de Imóveis.
Dispõe o art. 593. II. do Código de Processo Civil:

"Considera-se em fraude de execução a alienação ou a oneração de bens: 
(...)ll - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor 
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência,"

Na hipótese dos autos, a empresa Hertz do Brasil Ltda, à qual foi transacionado o 
imóvel perante a 2' Vara Cível, não faz parte da relação processual na Execução que 
tramita perante a 7a Vara Cível, tendo ali a qualidade de terceiro. 
Não há provas convincentes nos autos de que a empresa adquirente tinha ciência da 
penhora existente na 7a Vara Cível. In casu , deveria o autor Roberto Braga Nunes 
comprovar que a empresa Hertz do Brasil Ltda tinha conhecimento da penhora sobre 
o imóvel transacionado com Ricardo Neffa Simâo na 2a Vara Cível. 
(...)

No caso da constrição judicial não ter sido registrada, revela-se necessária a 
demonstração, pelo exeqüente, da ciência da ação com citação válida ou da penhora 
por parte do terceiro, eis que somente com a averbação da ação ou da penhora se 
poderia afastar, de plano, a boa-fé do adquirente ou do credor hipotecário, que é 
presumida. 
Alega o autor/apelante, às fls. 333 do apelo, ser fato incontroverso que a empresa 
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Hertz do Brasil Ltda usou da informação da precedente penhora realizada pelo ora 
apelante para, em sua ação movida ao mesmo devedor, ali requerer a sua penhora 
em segundo grau. afirmando estarem tais fatos comprovados nos documentos de fls. 
23-27 destes autos.
Contudo, analisando detidamente os aludidos documentos, não se extrai dali que a 
Hertz do Brasil Ltda, credora da Execução em curso na 2a Vara Cível, tivesse ciência 
de que a penhora requerida perante a 7a Vara Cível tenha sido levada a efeito. 
Assim, diante da ausência de prova cabal no sentido de que a empresa adquirente 
tinha conhecimento da ação. A qual poderia levar o transmitente à insolvência. não 
vejo como reconhecer a fraude à execução.
(...)
Assim sendo, pelo teor do referido Enunciado, somente haverá fraude à execução 
quando a penhora do bem estiver averbada no registro de imóveis ou quando estiver 
comprovada a má- fé de terceiro. 
À luz de tais ensinamentos, exsurge dos autos que o autor, ora recorrente, não se 
desincumbiu do ônus de demonstrar que o adquirente tinha ciência da existência do 
Termo de Penhora que pendia sobre o imóvel objeto da demanda, razão pela qual 
não se há de falar em fraude á execução.
Como se viu na seqüência dos fatos narrados, a homologação do acordo ocorreu 
antes de qualquer impedimento ser averbado no registro cartorário. Incumbia ao 
credor, ora autor, o registro da constrição que recaía sobre o imóvel no Cartório de 
Registro competente. Não o fazendo, o ônus da prova quanto às condições legais da 
transação passa a ser de sua responsabilidade."
A presunção de fraude à execução, prevista no art. 593 do CPC. é relativa. A 
ausência de registro da constrição transfere ao credor o ônus de demonstrar que o 
terceiro adquirente tinha ciência da incidência de gravame judicial sobre o bem.
Não se olvida que o interesse geral, representado pelo anseio de infundir segurança 
nos negócios jurídicos, impõe que se reforce o principio da publicidade dos registros 
públicos e se prestigie a boa-fé, que é elemento que informa, estrutura e vivifica todas 
as relações e sobre o qual repousa o nosso direito.
Assim, não restando caracterizada a fraude à execução, o recurso não deve 
prosperar."

Nesse contexto, observada a jurisprudência do STJ, conclui-se que a 

modificação das conclusões do acórdão recorrido, para afastar a caracterização da fraude à 

execução, tal como pretendido pelo agravante, demandaria o revolvimento do conteúdo 

fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte por óbice da Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília-DF, 17 de agosto de 2016.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA 

Relator
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