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No dia dezenove de abril de dois mil e treze, na sede da Escola 

Paulista da Magistratura, localizada na Rua da Consolação, 1483, 

primeiro andar, São Paulo/SP, foi realizado o Sexto Ciclo de 

Debates - “Café com Jurisprudência”, cujo tema proposto foi 

“Fraude à execução e as averbações preventivas e 

premonitórias”. Compunham a mesa de debates e fizeram uso da 

palavra Luís Paulo Aliende Ribeiro, Juiz Substituto em 2º Grau, 

Tânia Mara Ahualli, Juíza Assessora da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de São Paulo, José Roberto dos Santos Bedaque, 

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, Sérgio Jacomino, Quinto Oficial de Registro de Imóveis da 

Capital. 

Após os cumprimentos e apresentações iniciais, os debates se 

desenvolveram a partir de alguns temas trazidos por Sérgio 

Jacomino, cujo conteúdo do texto será, neste momento, 

parcialmente retratado. Inicialmente destacou alguns artigos do 

Código Civil, tais como arts. 1245 a 1247, que tratam da eficácia do 

registro e afirmou que o sistema brasileiro é constitutivo, o que não 

implica que seja inabalável. Mencionou, ainda, o art. 1268 e seus 

parágrafos que tratam da alienação de bens móveis em ambiente 

público e a dificuldade de o adquirente saber se o alienante é o 

titular do bem. Esclareceu que a posição do adquirente de boa-fé foi 

prestigiada, diversamente do que dispõe o Código Civil sobre bens 

imóveis. Afirmou que o registro possui presunção relativa de exatidão 

do teor publicado, adotando-se o Princípio da Legitimação Registral. 

Conceituou, também algumas expressões: Presunção: ilações que se 



tiram de um fato conhecido para firmar um desconhecido; Ônus: poder 

(ou faculdade). A parte tem liberdade para a realização do ato; a 

inação gera consequências desfavoráveis; Oponibilidade: qualidade de 

um ato jurídico ser oponível a terceiros. 

 O principal tema neste dia debates referiu-se ao teor da 

Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: O 

reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora 

do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Sérgio 

Jacomino demonstrou que essa presunção absoluta sempre recebeu 

atenção da doutrina. Citou Eurico Tullio Liebman para quem a 

alienação de bens feita quando pendente ação real ou pessoal 

reipersecutória leva à fraude à execução. Porém, para ciência de 

terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de 

imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta 

inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do 

terceiro da existência do processo pendente (Liebman. Enrico Tullio. 

Processo de execução. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45). 

Mencionou, ainda, no mesmo sentido, o entendimento de Amilcar de 

Castro e de Serpa Lopes. Acrescentou que, historicamente, sempre 

se entendeu que a publicidade da penhora faz prova de fraude à 

execução e, para elucidar essa afirmação, demonstrou que vários 

decretos assim disciplinavam: Decreto 737/1850 (introduziu no 

direito brasileiro o instituto da fraude à execução); Decreto 

18.542/1928; Decreto 4.857/1939; Decreto 4.827/1924; Decreto-lei 

1.608/1939, dentre outros. Mencionou, também, o reconhecimento 

histórico, nos alvores do século XX, no momento em que se 

reclamava a regulamentação sobre os Registros Públicos, foi 

aprovado, no ano de 1921, o primeiro projeto elaborado por uma 

comissão composta por Eduardo Duvivier, Philadelpho Azevedo e 

Alfredo Bernardes. Assim, atendendo sugestão da douta comissão, 

figurou no Regulamento de 1924 a inscrição das penhoras, arrestos, 



sequestros e das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias 

o que, de acordo com os ensinamentos de Philadelpho Azevedo 

alcançava duplo escopo: ... a boa fé de terceiros e a não fraudação 

dos credores, perfeitamente conciliáveis por essas providências 

(Registros Públicos. Lei 4.827, de 7 de fevereiro de 1924. Comentário 

e Desenvolvimento. Rio de janeiro: Litho-Typo Fluminense, 1924). 

Concluiu essa primeira parte dos debates afirmando que o registro 

da inscrição faz com que seja possível provar a existência de 

processos em andamento, pois, caso contrário, haveria uma prova 

diabólica. Acrescentou que o cartório distribuidor não possui 

informações imobiliárias. 

José Roberto dos Santos Bedaque esclareceu que fará 

menção a aspectos processuais do tema proposto para debates, 

especificamente da fraude e das consequências do registro, 

especialmente em relação à Sumula 345 do Superior Tribunal de 

Justiça. Diferenciou no plano do Direito das Obrigações duas ideias: 

dívida e responsabilidade, afirmando que, em regra, há coincidência 

sobre quem deve e quem tem responsabilidade por essa dívida mas, 

há situações, como no caso de fraude à execução, em que a 

responsabilidade recai sobre um patrimônio diverso do devedor que 

se obrigou, gerando, por isso, a responsabilidade de terceiros. 

Mencionou que, durante muito tempo, se diferenciou a fraude contra 

credores e a fraude à execução pela existência ou não da má-fé. 

Assim, na fraude contra credores, além da insolvência, deve haver 

um conluio entre devedor e adquirente, com intenção de lesar 

credores. Além disso, sustentou que apesar de o Código Civil 

enquadrá-la como vício do negócio jurídico, passível de anulação por 

intermédio da Ação Pauliana, a consequência é a ineficácia, ou seja, 

a alienação com relação ao terceiro que adquiriu o bem será ineficaz 

e este será também responsável pela obrigação. Na fraude à 

execução, afirmou ser um instituto que, por sua natureza, implica 



consequências mais graves do que a fraude contra credores pois, 

além da lesão ao credor, há também um prejuízo ao Estado, pois já 

há um processo em andamento que pode levar o devedor à 

insolvência. Tendo em vista essa maior gravidade, a doutrina sempre 

entendeu que, para a configuração da fraude à execução, não se 

exigia a prova da má-fé do adquirente, bastando apenas à análise de 

elementos objetivos e que se configurava a partir da citação. 

Entretanto, esclareceu que, em razão da Tutela da Boa-fé de 

Terceiros estar angariando aceitação na jurisprudência, o Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula 375. Afirmou que, a partir 

dessa Súmula, o Superior Tribunal de Justiça aproximou essas duas 

fraudes, pois se deve demonstrar, além da insolvência do devedor, 

que o adquirente tem ciência da pendência do processo. Desse modo, 

a diferença que hoje existe entre elas é meramente processual, uma 

necessitando de Ação Pauliana e a outra de Embargos de Terceiro, 

pois substancialmente são iguais. Sustentou que, como a fraude à 

execução se caracteriza também no processo de conhecimento, deve 

ser possível à inscrição da citação, pois é a única maneira de se 

demonstrar a ciência inequívoca de conhecimento. Se não tornar 

público esse fato, há possibilidade de demonstrar a má-fé por outros 

meios de prova. Esclareceu que a Ministra Nancy Andrighi não 

concorda com o teor dessa Súmula, pois sustenta haver aquela 

diferença entre fraude contra credores e fraude à execução e que, por 

isso, a ciência do adquirente ocorre com a citação. Argumentou que 

não havendo a inscrição, pode-se provar o conhecimento de um 

processo em curso por outros meios e, nessa hipótese, a presunção 

não é absoluta e citou como exemplo um filho que adquire um imóvel 

do pai. 

A plateia foi ouvida e argumentou-se que em nosso sistema 

registral a inscrição da penhora sempre foi obrigatória e com a Lei 

6.015/73, no artigo 167, inciso I, 21 que determinou o registro das 



citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a 

imóveis e, posteriormente, o Código de Processo Civil possibilitar a 

averbação premonitória, demonstra-se essa necessidade. Assim, o 

sistema está bem construído para imputar ao credor o ônus dessas 

inscrições, pois ele tem interesse em demonstrar a controvérsia sobre 

o bem. 

Luís Paulo Aliende Ribeiro asseverou que ao credor foi 

imposto um ônus maior, pois se não averbar a penhora, sujeitar-se-á 

a consequências desfavoráveis. Declarou, ainda, haver uma 

tendência da doutrina em se exigir um ônus maior do credor e uma 

proteção maior para os terceiros de boa-fé. Questionou se com essa 

visão, haveria possibilidade de se caminhar para o reconhecimento 

do Princípio da Boa Fé Registral, no sentido de também se presumir, 

de forma absoluta, que o imóvel registrado pertence àquele 

proprietário. 

Sérgio Jacomino propôs as seguintes conclusões que foram 

aceitas e complementadas pelos componentes da mesa e demais 

participantes: 1) O registro gera uma presunção relativa de exatidão 

(aspecto positivo) e integralidade (aspecto negativo), conforme artigo 

252 da LRP, situação robustecida com o artigo 214, § 5º da LRP; 2) 

O ato não inscrito não pode ser oposto ao regularmente registrado 

(art. 240 da LRP); 3) A penhora inscrita gera “presunção absoluta” de 

conhecimento (art. 659, § 4º do CPC – v. art. 615-A e art. 593). A 

penhora não inscrita é inoponível; 4) A averbação premonitória 

“qualifica” e modula o art. 593 do CPC. O ato de disposição, de 

acordo com a maioria dos presentes, será ineficaz quando não 

observadas às formalidades da publicidade registral; 5) O 

reconhecimento da fraude à execução depende do registro da 

penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro 

adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ, acrescentando, 

ainda, que o marco inicial também se estenderia para a averbação 



premonitória e registro da citação, tanto em relação ao processo de 

execução como também ao processo de conhecimento; 6) Com 

relação à natureza jurídica da inscrição da penhora, houve 

divergência entre os presentes que se manifestaram de três modos 

diversos: a) a inscrição da penhora possui caráter declaratório, com 

efeitos “quase constitutivos” (art. 698 do CPC c.c art. 694 do CPC); b) 

a inscrição da penhora teria efeito constitutivo; c) a inscrição da 

penhora teria caráter declaratório, pois o efeito principal, que é a 

constrição do imóvel, independe do registro. 

Ao fim dos trabalhos, após os agradecimentos finais, a reunião 

se encerrou ao meio-dia. 

Eu, Mariana Undiciatti Barbieri Santos, Oficial de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de 

Ribeirão Bonito/SP, redigi. 


