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Fraude à execução 

CTN, Art. 185 – ANTIGO. Presume-se fraudulenta a alienação ou 

oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em 

débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente 

inscrito como dívida ativa em fase de execução. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de 

terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total 

pagamento da dívida em fase de execução. 
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Fraude à execução 

CTN, Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de 

bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para 

com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito 

como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de 

terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao 

total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) 
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Fraude à execução 

Fraude à execução  

 

 

Após inscrição em dívida ativa (art. 185). 

• Qualquer alienação ou oneração, ou seu começo, do patrimônio do 

devedor 

• Configura-se a insolvência pela  não reserva de patrimônio suficiente 

• Presunção ABSOLUTA de fraude 
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Fraude à execução 

CPC, 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. 

§ 1o  O exeqüente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, 

no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. 
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Fraude à execução 

§ 2o  Formalizada 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.  

§ 3o  Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de 

bens efetuada após a averbação (art. 593). 
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Fraude à execução 

STJ Súmula nº 375 - Reconhecimento da fraude à execução depende 
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do 
terceiro adquirente. 
 
Aplica-se à execução fiscal?  
Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.141.990/SP, de relatoria do 
Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos consolidou 
entendimento segundo o qual não incide a Súmula 375/STJ em sede de 
execução tributária. De acordo com o art. 185 do CTN, em sua redação 
original, presume-se a ocorrência de fraude à execução quando a 
alienação de bens ocorre após a citação do devedor. Com a modificação 
introduzida pela Lei Complementar 118/2005, tal presunção passou 
ocorrer da data da inscrição em dívida ativa (AgRg no REsp 1240398, 
Min. Humberto Martins, 2011). 7 

Sim! Explico 


