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A introdução do art. 615-A1 no Código de Processo Civil, trazida com a 

promulgação da Lei 1.382, de 06 de dezembro de 2006, trouxe substancial modificação à 

aplicação do instituto da fraude à execução no direito pátrio, na medida em que possibilitou 

aos exeqüentes que, com base em certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

requeiram aos Cartórios de Registros Imobiliários, aos Detrans ou a qualquer ofício registral 

onde o(s) bem(ns) do executado se encontre(m) registrado(s), a averbação premonitória da 

existência da demanda, servindo tal anotação, conforme reza seu § 3º, como presunção de que 

a alienação ou oneração, a posteriori, encontrar-se-á fulminada pelo vício da ineficácia do 

ato jurídico. 

 

No entanto, há que se ponderar de antemão que a averbação premonitória do 

art. 615-A deve possuir o condão de resguardar a preferência do crédito anteriormente 

publiscizado pelo credor mais cauteloso, não podendo, contudo, obstar ou tornar ineficazes 

outras restrições que, porventura, recaiam sobre o mesmo. Desta forma, em se tratando de 

onerações, a fraude à execução configurar-se-á tão-somente se a ordem de preferências 

dos créditos não for atendida. 

 

                                                 
1 Art. 615-A. O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com 
identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de 
outros bens sujeitos à penhora ou arresto.  
§ 1ºO exeqüente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. 
§ 2ºFormalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, será determinado o cancelamento das 
averbações de que trata este artigo relativas àqueles que não tenham sido penhorados. 
§ 3ºPresume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593). 
§ 4ºO exeqüente que promover averbação manifestamente indevida indenizará a parte contrária, nos termos do § 2º do art. 18 
desta Lei, processando-se o incidente em autos apartados. 
§ 5ºOs tribunais poderão expedir instruções sobre o cumprimento deste artigo. 
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Superada a explanação retro, a primeira questão que se assombra diz respeito à 

natureza da presunção expressa no § 3º do permissivo legal sub examine, se iure et de iure ou 

se iuris tantum. Em alguns casos, será fatal a necessidade de flexibilização da conjectura, em 

razão da existência de dispositivos legais no direito pátrio que beneficiam alguns credores em 

face de outros. Nesse compasso, não poderá, verbi gratia, ser declarada ineficaz a posterior 

penhora do bem promovida pelo Fisco, devendo, ainda, ser mantida a preferência desta sobre 

a averbação premonitória, promovida por credor comum; porém, resta evidente que a dicção 

do texto legal é no sentido de beneficiar o credor cuja averbação foi tomada como aviso em 

detrimento dos demais, de forma inconteste. 

 

Portanto, conclui-se que a regra é a impossibilidade da produção de provas 

contrárias à presunção de fraude contida no dispositivo legal em apreço, exceto nos casos em 

que se verifique a preferência do crédito posteriormente averbado/registrado em razão de 

permissivo legal. Assim, como a ordem de preferências somente poderá ser violada quando 

expressamente prevista em lei, pode-se dizer que a presunção é absoluta, estando, no entanto, 

sujeita à adequação de outras normas. 

 

O art. 5932, do Código de Processo Civil, que de forma genérica trata da 

fraude à execução, em seu inciso III, quando possibilitou à lei prever situações tipificadoras 

do instituo, não estabeleceu como pré-requisito prova da situação de insolvência do devedor, 

assim como o fez no seu inciso II, sendo, portanto, dispensável tal análise para definir a 

ordem dos créditos, com base no art. 615-A. O certame trazido à baila reafirma a natureza 

iure et de iure da presunção de fraude estudada, pois que rígida a ponto de dispensar a scienta 

fraudis como condição à ineficácia do ato jurídico. 

    

Nessa coda, outra questão de crucial importância está em definir se o privilégio 

da garantia assiste ao exeqüente que promoveu a averbação premonitória ou ao outro que, sem 

ter diligenciado tal anotação, registrou sua penhora sobre o mesmo bem posteriormente ao ato 

do primeiro. 

 

                                                 
2 Art.593- Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: 
I- quando sobre eles pender ação fundada em direito real; 
II- quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à 
insolvência; 
III- nos demais casos expressos em lei. 
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O entrave em torno da questão surge ante o fato de o artigo de lei privilegiar a 

averbação premonitória em detrimento de qualquer posterior oneração (in casu a penhora) que 

recaia sobre o bem. S.m.j, o que ocorre não é uma supremacia da primeira em relação à 

segunda, mas, sim, um resguardo à anterioridade do primeiro ato registral condicionado a 

ulterior conversão do mesmo em penhora, ou seja, a averbação premonitória, uma vez 

consubstanciada em penhora, resguardará a anterioridade desta sobre as demais penhoras ou 

outras onerações que tenham recaído ou venham a incidir sobre o bem.  

 

É bem verdade que a garantia em testilha poderá dar margem a que o devedor, 

maliciosamente, firme contratos com “laranjas”, a fim de ajuizar ações e promover de forma 

antecipada averbações premonitórias, resguardando a anterioridade da garantia em relação a 

eventual constrição que venha a recair sobre seus bens. Para coibir tais atos, resta ao credor 

valer-se de outros remédios processuais, tais como a ação pauliana ou de medidas cautelares 

visando à nulidade da averbação premonitória, necessitando, para tanto, prova do evento 

danoso e do concilium fraudis. 

 

No que se refere a alienação do bem, faz-se imperioso esclarecer que embora 

o caput e os incisos I e III do art. 593, do Código de Processo Civil, não tenham sido 

revogados pelo novel comando legal, o seu inciso II, o foi, pois o momento da incidência da 

fraude à execução restou desanuviado pelo critério objetivo da averbação premonitória, de 

molde que ao adquirente foi posta a salvo a presunção de boa-fé objetiva, cônsono dispõe a 

principiologia do Código Civil de 2002. 

 

Em síntese, a ocorrência da fraude à execução não poderá ser oposta, em 

face de terceiro adquirente cujo bem adquirido não possuía averbação premonitória ao 

tempo da alienação, pois que lograva o credor da faculdade de noticiar a terceiros eventual 

restrição sobre o mesmo, assumindo o risco de ter seu crédito não satisfeito por ter sido 

omisso.  

 

É interessante destacar que a praesumptione de boa-fé do adquirente 

possivelmente virá a redundar na desnecessidade de apresentação de certidões dos 

distribuidores cíveis e fiscais para a lavratura de escrituras públicas, para a alienação de 

imóveis nas instituições financeiras, para o registro de parcelamento de solos e incorporação 

imobiliária, dentre outros, tendo em vista que o credor de boa-fé será mantido na propriedade 
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do bem sem riscos.  

Não há vedação, contudo, para que o bem averbado nos moldes do art. 615-A 

seja alienado pelo executado; porém, o adquirente do bem nesta condição assume o risco de 

ver a sua propriedade esvair-se com a conversão da medida registral em penhora e, 

posteriormente, em venda judicial, sendo, ainda, que a declaração de fraude à execução 

poderá ser levada a efeito independentemente de o devedor ser solvente ou não. Para tanto, se 

for o interesse do executado solvente alienar bem de sua titularidade que esteja gravado por 

uma averbação premonitória, poderá requerer ao Juízo a transferência da restrição para outro 

bem do seu acervo patrimonial capaz de garantir o litígio, ou, se a diligência cartorária já 

houver recaído sobre outros bens bastantes à garantia da dívida, o simples levantamento da 

averbação. 

 

Destaque-se que poderá o magistrado, uma vez tendo conhecimento de 

execução fiscal ou de outra execução qualquer que não esteja averbada no registro do bem, 

promovida em face do proprietário, capaz de levá-lo a insolvência, indeferir a transferência ou 

levantamento da averbação premonitória.      

 

Outra particularidade a ser suscitada é que após promover a averbação, deve o 

exeqüente, no prazo de dez dias, noticiar ao Juízo o cumprimento da diligência, pois que 

necessitará o magistrado coibir abusos, bem como, uma vez realizada a penhora sobre 

bem(ns) suficiente(s) para garantir a demanda, determinar o cancelamento das averbações 

premonitórias efetuadas sobre outro(s) bens do executado não abrangidos por àquela. 

 

Frise-se, ainda, que os efeitos da averbação premonitória deverão ficar 

interrompidos se a comunicação não for protocolada em Juízo no prazo legal. Ademais, o fato 

de o credor manter o Juízo a par das diligências cartorárias procedidas, servir-lhe-á como um 

resguardo para que não incorra na punição prevista no § 4º do artigo in comento, vez que seu 

ato estará albergado pela tutela jurisdicional, ao passo em que o julgador de imediato deverá 

coibir excessos, evitando prejuízos desnecessários ao devedor.  

 

Contudo, o exeqüente permanecerá sujeito às penas do mencionado § 4º, se 

restar evidenciado que a execução é manifestamente infundada ou imbuída do simples intuito 

de prejudicar o executado. 
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Por fim, parece inquestionável que a ferramenta processual analisada surgiu no 

ordenamento jurídico pátrio para dar maior segurança aos negócios jurídicos, especialmente 

ao mercado imobiliário, que há muito padecia com a falta de critérios objetivos e precisos que 

resguardassem a propriedade plena do adquirente de boa-fé, fato que acabava por tornar 

temerária a aquisição de bens. Outra conclusão que se pode abstrair, diz respeito ao 

assentamento do princípio da concentração dos cartórios registrais no ordenamento jurídico 

nacional, segundo o qual nenhum fato ou ato jurídicos, que digam respeito à situação jurídica 

do bem ou às mutações que possam sobre o mesmo incidir, devem deixar de ser inscritos na 

sua matrícula/registro. 
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