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Ilustração inicial

“As conclusões por analogia não têm apenas 

cabimento dentro do mesmo ramo do Direito, nem tão-

pouco dentro de cada Código, mas verificam-se 

também de um para outro Código e de um ramo do 

Direito para outro.”

Karl Engisch

“[...] o raciocínio jurídico será sempre analógico, por 

isso que as hipóteses singulares nunca serão entre si 

idênticas, mas apenas ‘afins na essência’.”

Ovídio Baptista da Silva
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Introdução

No presente artigo, estuda-se a 
juridicidade da 

aplicação do regime jurídico 

especial

da 

fraude à execução fiscal

à execução trabalhista, 

com vistas a promover a efetividade 
da jurisdição na Justiça do Trabalho 

(CF, art. 5º, XXXV; CLT, art. 765).  
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1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 1973

Ao lado da 

modalidade geral

de fraude à execução prevista no inciso II do art. 593 

do CPC de 1973, o sistema legal do CPC de 1973 prevê 

uma 

modalidade específica

de fraude à execução no inciso I do art. 593 do CPC de 

1973 e 

abrange as 

demais modalidades

de fraude à execução previstas em diversas leis na 

genérica hipótese do inciso III do art. 593 do CPC de 

1973. 
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1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 1973

Modalidade geral de fraude à execução:

CPC de 1973: 

“Art. 593. Considera-se em fraude à execução 

a alienação ou oneração de bens: 

I – quando sobre eles pender ação fundada em 

direito real;

II – quando, ao tempo de 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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1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 1973

Modalidade especial de fraude à execução:

CPC de 1973: 

“Art. 593. Considera-se em fraude à execução 

a alienação ou oneração de bens: 

I – quando sobre eles pender ação fundada em 

direito real;

II – quando, ao tempo de 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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1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 1973

Demais modalidades de fraude à execução:

CPC de 1973: 

“Art. 593. Considera-se em fraude à execução 

a alienação ou oneração de bens: 

I – quando sobre eles pender ação fundada em 

direito real;

II – quando, ao tempo de 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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1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 2015

Ao lado da modalidade geral

de fraude à execução prevista no inciso IV do 

art. 792 do CPC de 2015, o sistema legal do 

CPC de 2015 prevê 

três (3) modalidades específicas

de fraude à execução nos incisos I, II e III do 

art. 792 do CPC de 2015 e abrange as 

demais modalidades

de fraude à execução previstas em diversas 

leis na genérica hipótese do inciso V do art. 

792 do CPC de 2015. 8



1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 2015

Modalidade geral de fraude à execução:

CPC de 2015:

“Art. 792. A alienação ou a oneração é 

considerada fraude à execução:

...

IV – quando, ao tempo de alienação ou da 

oneração, tramitava contra o devedor 

ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”
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1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 2015

Modalidade especial (1) de fraude à execução:

CPC de 2015: 

“Art. 792. A alienação ou a oneração é 

considerada fraude à execução:

I – quando sobre o bem pender ação fundada 

em direito real ou com pretensão 

reipersecutória, desde que a pendência do 

processo tenha sido averbada no respectivo 

registro público, se houver; 10



1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 2015

Modalidade especial (2) de fraude à execução:

CPC de 2015: 

“Art. 792. A alienação ou a oneração é 

considerada fraude à execução:

...

II – quando tiver sido averbada, no registro do 

bem, a pendência do processo de execução, 

na forma do art. 828;”
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1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 2015

Modalidade especial (3) de fraude à execução:

CPC de 2015:  

“Art. 792. A alienação ou a oneração é considerada 

fraude à execução:

…

III – quando tiver sido averbado, no registro do bem, 

hipoteca judiciária

ou 

outro ato de constrição judicial

originário do processo onde foi arguida a fraude;”
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1. As modalidades de fraude à execução no 

direito positivo – CPC de 2015

Demais modalidades de fraude à execução:

CPC de 2015: 

“Art. 792. A alienação ou a oneração é 

considerada fraude à execução:

...

V – nos demais casos expressos em lei.”
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Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

1) penhora de crédito;

2) averbação premonitória (tornou-se modalidade 

específica – CPC/2015, art. 792, II);

3) hipoteca judiciária (tornou-se modalidade específica 

– CPC/2015, art. 792, III);

4) outro ato de constrição judicial (tornou-se 

modalidade específica – CPC/2015, art. 792, III);

5) executado insolvente 

adquire bem residencial mais valioso;

6) crédito tributário já inscrito como dívida ativa;

7) outras (que passam despercebidas).



Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

Há fraude à execução quando, 

na penhora de crédito,

o terceiro deixa de depositar em juízo 

a importância por ele devida ao executado, 

nada obstante intimado pelo juízo para assim 

proceder (CPC/1973, arts. 671 e 672, §§ 2º e 3º); 

a hipótese está prevista nos arts. 855 e 856, §§

2º e 3º do CPC/2015. 



Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

CPC de 1973:

“Art. 671. Quando a penhora recair em crédito do devedor, o 

oficial de justiça o penhorará. Enquanto não ocorrer a hipótese 

prevista no artigo seguinte, considerar-se-á feita a penhora pela 

intimação:

I – ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu 

credor;

II – ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de 

disposição do crédito.

“Art. 672. ...

§ 2º. O terceiro só se exonerará da obrigação, depositando em 

juízo a importância da dívida.

§ 3º. Se o terceiro negar o débito em conluio com o devedor, a 

quitação, que este lhe der, considerar-se-á em 

fraude de execução.” 16



Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

CPC de 2015:

“Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não 

ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a 

penhora pela intimação:

I – ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu

credor;

II – ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de 

disposição do crédito.

Art. 856. …

§ 2º. O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em 

juízo a importância da dívida.

§ 3º. Se o terceiro negar o débito em conluio com o devedor, a 

quitação que este lhe der caracterizará

fraude de execução.”
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Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

Há fraude à execução

quando há registro de

averbação premonitória

da existência de ação 

à época da alienação do bem 

(CPC de 1973, art. 615-A, § 3º); 

a hipótese está prevista no art. 828, § 4º, do 

CPC de 2015; 
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Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

CPC de 1973:

“Art. 615-A. O exequente 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.

...

§ 3º. Presume-se em fraude à execução a alienação 

ou oneração de bens efetuada após a averbação (593)”.  
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Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

CPC de 2015:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a 

execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.

...

§ 4º. Presume-se em fraude à execução a alienação 

ou oneração de bens efetuada após a averbação”.  
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Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

Há fraude à execução

quando há registro de

hipoteca judiciária

constituída pela sentença condenatória

(CPC de 2015, art. 495, § 4º c/c art. 792, III).
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Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

CPC de 1973:

“Art. 466. A sentença que condenar

o réu ao pagamento de uma prestação, 

consistente em dinheiro ou coisa,  

valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, 

cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma 

prescrita na Lei de Registros Públicos.”

22



Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

CPC de 2015:

“Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de 

prestação consistente em dinheiro e a que determinar a 

conversão de prestação de fazer, não fazer ou de dar coisa em 

prestação pecuniária 

valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.”

“Art. 792. A alienação ou a oneração é considerada fraude à 

execução:

…

III – quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca 

judiciária ou 

outro ato de constrição judicial

originário do processo onde foi arguida a fraude;”
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Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

Há fraude à execução 

quando o executado 

insolvente

adquire bem residencial mais valioso, 

hipótese em que 

não poderá mais fazer prevalecer a alegação 

de impenhorabilidade de bem de família 

(Lei nº 8.009/90, art. 4º, caput e § 1º).
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Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

Lei nº 8.009/90: 

“Art. 4º. Não se beneficiará do disposto nesta Lei 

aquele que, 

sabendo-se insolvente, 

adquire de má-fé 

imóvel mais valioso 

para transferir a residência familiar, 

desfazendo-se ou não da moradia antiga.  

§ 1º.  Neste caso poderá o juiz, na respectiva ação do 

credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia 

familiar anterior, ou anular-lhe a venda, liberando a 

mais valiosa para execução ou concurso, conforme a 

hipótese.” 25



Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

Há fraude à 

execução fiscal

quando 

o crédito tributário

já se encontrava regularmente 

inscrito como dívida ativa

à época da alienação do bem pelo executado 

(CTN, art. 185, caput).

26



Demais modalidades de fraude à execução –

CPC/1973 (art. 593, III) e CPC/2015 (art. 792, V)

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.  

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.”    
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Hipóteses que podem passar despercebidas

Araken de Assis:

“Além disso, atos de índole diversa, como 

a dação em pagamento, 

a renúncia à herança, 

à interrupção da prescrição

e, conforme caso julgado pela 3ª Câmara Cível do 

extinto TARS, 

à partilha de bens em separação consensual, 

igualmente representam

fraude contra a execução” 

(Manual da Execução. 14 ed. 

São Paulo: RT, 2012. p. 303). 28



2. Fraude à execução fiscal: a presunção de 

fraude é absoluta; não admite prova em 

contrário

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.  

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.”    
29



2. Fraude à execução fiscal: a presunção de 

fraude é absoluta; não admite prova em 

contrário

Hugo de Brito Machado:

“Tal presunção é absoluta. 

Uma presunção de direito 

contra a qual não cabe nenhuma espécie de prova”. 

(Comentários ao Código Tributário Nacional. 2 ed. v. III, 

São Paulo: Atlas, 2009. p. 649.)
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2. Fraude à execução fiscal: a presunção de 

fraude é absoluta; não admite prova em 

contrário

Hugo de Brito Machado: 

“O fato de ser devedor de um tributo com crédito 

tributário inscrito em dívida ativa, todavia, não pode 

ser considerado indicador de notória insolvência, e 

mesmo assim o Código Tributário Nacional considera 

sem validade, em face da presunção de fraude, a 

alienação ou oneração do bem, sem qualquer 

consideração para com o terceiro de boa-fé.” 

(Comentários ao Código Tributário Nacional. 2 ed. v. III, 

São Paulo: Atlas, 2009. p. 677.) 31



2. Fraude à execução fiscal: a presunção de 

fraude é absoluta; não admite prova em 

contrário

Zeno Denari:

“A presunção acautelatória aqui estabelecida 

é juris et de jure, 

isto é, não admite prova em contrário.  

Irrelevante, 

portanto, 

se de boa ou má-fé o adquirente

do bem ou o titular do direito real de garantia. 

A fraude se presume e a presunção é absoluta”.

(Comentários ao Código Tributário Nacional. Ives 

Gandra da Silva Martins (coord.).3 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. v. 2. p. 496.) 32



3. A histórica opção da teoria jurídica brasileira de 

conferir ao crédito trabalhista privilégio legal superior 

àquele reconhecido ao crédito fiscal

Consolidação das Leis do Trabalho:

Art. 449, § 1º.

Código Tributário Nacional:

Art. 186. 

Constituição Federal:

Art. 100, § 1º.
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3. A histórica opção da teoria jurídica brasileira de 

conferir ao crédito trabalhista privilégio legal superior 

àquele reconhecido ao crédito fiscal

Consolidação das Leis do Trabalho:

“Art. 449 - Os direitos oriundos da existência do 

contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, 

concordata ou dissolução da empresa.

§ 1º - Na falência constituirão créditos privilegiados a 

totalidade dos salários

devidos ao empregado e 

a totalidade das indenizações a que tiver direito.” 

(Redação dada pela Lei nº 6.449, de 14.10.1977)
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3. A histórica opção da teoria jurídica brasileira de 

conferir ao crédito trabalhista privilégio legal superior 

àquele reconhecido ao crédito fiscal

Código Tributário Nacional:

“Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual 

for sua natureza ou o tempo de sua constituição, 

ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou 

do acidente de trabalho. (Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único. Na falência: (Lcp nº 118, de 2005)

I - o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou 

às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei 

falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor 

do bem gravado; (Lcp nº 118, de 2005)

II - a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência 

dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; (Lcp nº 118, 

de 2005) ...”
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3. A histórica opção da teoria jurídica brasileira de 

conferir ao crédito trabalhista privilégio legal superior 

àquele reconhecido ao crédito fiscal

Constituição Federal:

“Art. 100. …

§ 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem 

aqueles decorrentes de salários, 

vencimentos, proventos, pensões e suas 

complementações, benefícios previdenciários, e 

indenizações por morte e invalidez, fundadas em 

responsabilidade civil, 

em virtude de sentença judicial transitada em julgado, 

e serão pagos com preferência sobre todos os demais 

débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste 

artigo.” 36



3. A histórica opção da teoria jurídica brasileira de 

conferir ao crédito trabalhista privilégio legal superior 

àquele reconhecido ao crédito fiscal

Jurisprudência do STJ

acerca do 

privilégio do crédito trabalhista:

“[...] crédito necessarium vitae.”

(STJ. 1ª Turma. REsp nº 442.325. Relator Min. Luiz Fux. 

DJU 25.11.2002, p. 207). 
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3. A histórica opção da teoria jurídica brasileira de 

conferir ao crédito trabalhista privilégio legal superior 

àquele reconhecido ao crédito fiscal

A relevância

do crédito tributário (CTN, art. 186)

funda-se na supremacia do interesse público:

o pagamento dos tributos é de interesse público. 

O privilégio

do crédito trabalhista (CTN, art. 186)

funda-se na dignidade da pessoa humana: 

o pagamento dos créditos trabalhistas é de 

interesse da sociedade política constitucional

– crédito necessarium vitae.
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3. A histórica opção da teoria jurídica brasileira de 

conferir ao crédito trabalhista privilégio legal superior 

àquele reconhecido ao crédito fiscal

Essa tradição histórica sofreu revés significativo

com o advento da nova Lei de Falências e 

Recuperação Judicial: 

o art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005 

limitou o privilégio do crédito trabalhista

ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos

na falência,

classificando como 

quirografário

o crédito trabalhista 

excedente desse montante.
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A importância da hipoteca judiciária diante da 

limitação do privilégio do crédito trabalhista

Élisson Miessa:

“No entanto, conforme se verifica pelo art. 83, inciso I, 

da Lei nº 11.101/05, a preferência apenas é observada 

no limite de 150 salários-mínimos. 

Dessa forma, o valor restante poderá ser analisado em 

consonância com o inciso II de referido dispositivo que 

determina que, logo após os créditos trabalhistas até o 

limite de 150 salários-mínimos, possuem preferência 

os créditos com garantia real

até o limite do valor 

do bem gravado.  (...) 40



A importância da hipoteca judiciária diante do 

limitação do privilégio do crédito trabalhista

Élisson Miessa:

“(...) Com efeito, na falência, 

a hipoteca judiciária produzirá duas preferências

ao credor trabalhista. 

Uma em decorrência de seu crédito, limitada ao 

montante descrito na lei. 

E outra em razão da hipoteca judiciária, limitada ao 

valor do bem hipotecado.”

(Hipoteca judiciária e protesto da decisão judicial no 

novo CPC e seus impactos no Processo do Trabalho.  

In: O novo Código de Processo Civil e seus reflexos no 

Processo do Trabalho. Élisson Miessa (organizador). 

Salvador: Juspodivm, 2015. p. 475-6.) 41



4. Hermenêutica e método sistemático de interpretação: do 

postulado da unidade do sistema jurídico à compatibilização dos 

arts. 29 da Lei nº 6.830/80 e 186 do CTN

O fato de o art. 29 da Lei de Executivos Fiscais 

estabelecer que o crédito fiscal

não está sujeito a concurso de credores

e 

não se submete à habilitação em falência

acabou dando ensejo a interpretações no sentido de 

que, nada obstante o privilégio assegurado ao crédito 

trabalhista sobre o crédito fiscal no art. 186 do CTN, 

o crédito tributário poderia ser satisfeito 

no juízo fiscal com prioridade sobre o crédito 

trabalhista.
42



4. Hermenêutica e método sistemático de interpretação: do 

postulado da unidade do sistema jurídico à compatibilização dos 

arts. 29 da Lei nº 6.830/80 e 186 do CTN

Humberto Theodoro Júnior:

O art. 29 da Lei de Execução Fiscal quis apenas 

excluir

a Fazenda Pública da participação

nos juízos universais

como o da falência e o do concurso civil de credores. 

Entretanto, não entrou em linha de cogitação alterar 

privilégios instituídos pelas  leis de  direito  material

em vigor. 

(Lei de execução fiscal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 179.)
43



4. Hermenêutica e método sistemático de interpretação: do 

postulado da unidade do sistema jurídico à compatibilização dos 

arts. 29 da Lei nº 6.830/80 e 186 do CTN

“PROCESSUAL – EXECUÇÃO FISCAL – MASSA FALIDA – BENS 

PENHORADOS – DINHEIRO OBTIDO COM A ARREMATAÇÃO –

ENTREGA AO JUÍZO UNIVERSAL – CREDORES PRIVILEGIADOS. 

I - A decretação da falência não paralisa o processo de execução 

fiscal, nem desconstitui a penhora. A execução continuará a se 

desenvolver, até à alienação dos bens penhorados.  

II – Os créditos fiscais não estão sujeitos a habilitação no juízo 

falimentar, mas não se livram de classificação, para disputa de 

preferência com créditos trabalhistas (DL 7.661/45, art. 126). 

III – Na execução fiscal contra falido, o dinheiro resultante da 

alienação de bens penhorados deve ser entregue ao juízo da 

falência, para que se incorpore ao monte e seja distribuído, 

observadas as preferências e as forças da massa.” 

(STJ. Corte Especial. Recurso Especial nº 188.148-RS. Relator Min. 

Humberto Gomes de Barros. DJU 27.05.2002, p. 121)
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5. A aplicação do sistema legal dos executivos fiscais à execução 

trabalhista: à efetividade do direito material do credor trabalhista 

corresponde interpretação extensiva do art. 889 da CLT

À primeira vista, 

pode parecer que a incidência subsidiária 

prevista no art. 889 da CLT estaria limitada a aplicarem-se à 

execução trabalhista 

apenas

os dispositivos da Lei de Executivos Fiscais.

A interpretação literal

do art. 889 da CLT 

poderia conduzir a essa estrita compreensão do preceito.
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5. A aplicação do sistema legal dos executivos fiscais à execução 

trabalhista: à efetividade do direito material do credor trabalhista 

corresponde interpretação extensiva do art. 889 da CLT

Entretanto,

a necessidade de potencializar 

o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (CF, art. 5º, 

XXXV) 

tem fomentado 

interpretação extensiva

do comando do art. 889 da CLT, 

na perspectiva de se compreender que 

todo o sistema dos executivos fiscais

é aplicável à execução trabalhista. 46



5. A aplicação do sistema legal dos executivos fiscais à execução 

trabalhista: à efetividade do direito material do credor trabalhista 

corresponde interpretação extensiva do art. 889 da CLT

A jurisprudência 

já atua no sentido de sobrepor algumas regras processuais 

comuns às trabalhistas 

sempre que aquelas se mostrarem mais efetivas, 

no escopo de fazer justiça, 

à moda do Tribunal Constitucional da Espanha.

Segundo a corte espanhola, trata-se de um 

dever jurídico-constitucional, 

uma vez que os juízes e tribunais têm a

“obrigação de proteção eficaz do direito fundamental.” 

(Francisco Chamorro Bernal. La Tutela Judicial Efectiva –

Derechos y garantias procesales derivados del artículo 24.1 de La 

Constitución. Barcelona: Bosch, 1994. p. 329)
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5. A aplicação do sistema legal dos executivos fiscais à execução 

trabalhista: à efetividade do direito material do credor trabalhista 

corresponde interpretação extensiva do art. 889 da CLT

Humberto Thedoro Júnior:

“Também, 

os dispositivos do 

Código Tributário Nacional

serão colocados em confronto com o texto da nova Lei, 

sempre 

que se fizer aconselhável 

para a melhor interpretação das 

regras 

que comandam o processo da execução judicial da Dívida Ativa.”

(Lei de execução fiscal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 

3; sem grifo no original.)
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5. A aplicação do sistema legal dos executivos fiscais à execução 

trabalhista: à efetividade do direito material do credor trabalhista 

corresponde interpretação extensiva do art. 889 da CLT

O fato de a 

Exposição de Motivos nº 223 da Lei nº 6.830/80 

fazer remissão ao 

Código Tributário Nacional

diversas vezes

também sugere a 

relação de coordenação e de complementaridade

com  a qual o CTN conforma a Lei de Executivos Fiscais, 

a indicar a conformação de um verdadeiro 

sistema de executivos fiscais, 

complementado pela aplicação subsidiária do CPC (Lei nº 

6.830/80, art. 1º). 49



6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

Em 30-03-2009, 

o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula 375, 

fixando importante diretriz acerca do instituto da 

fraude à execução:

“O reconhecimento da fraude à execução 

depende 

do registro da penhora do bem alienado

ou 

da prova da má-fé do terceiro adquirente.”
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6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

STJ:

Recurso Especial nº 1.141.990-PR, 

1ª Seção, 

relator o Min. Luiz Fux, 

DJe 19-11-2010 –

regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia 

(CPC/1973, art. 543-C): 

a) inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ à execução fiscal; 

b) aplicabilidade da Súmula 375 do STJ à execução civil.
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6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

Item 5 da ementa do acórdão proferido no 

REsp nº 1.141.990-PR:

“5. A diferença de tratamento

entre 

a fraude civil

e 

a fraude fiscal

justifica-se pelo fato de que, 

na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, 

ao passo que na segunda, interesse público, 

porquanto o recolhimento de tributos serve à satisfação das 

necessidades coletivas.” 52



6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

Em resumo:

Na fraude à execução fiscal:

1) há afronta a interesse público;

2) aplica-se o regime jurídico especial do art. 185 do CTN;

3) presunção de fraude à execução é absoluta;

4) é irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente;

5) é inaplicável a Súmula 375 do STJ à execução fiscal’;

6) subsistirá a penhora do bem alienado em fraude à execução;

7) os embargos do terceiro adquirente serão rejeitados;

8) a execução fiscal terá prosseguimento com o leilão do bem 

e com o pagamento do credor  tributário. 
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6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

Em resumo:

Na fraude à execução civil:

1) há afronta a interesse privado;

2) aplica-se o regime jurídico geral do art. 593, II, do CPC de 1973 

(CPC de 2015, art. 792, IV);

3) não há presunção absoluta de fraude à execução;

4) é relevante a boa-fé do terceiro adquirente;

5) é aplicável a Súmula 375 do STJ à execução civil;

6) não subsistirá a penhora do bem alienado “em fraude à 

execução”;

7) os embargos do terceiro adquirente serão acolhidos;

8) a execução civil  não terá prosseguimento  em relação ao bem 

penhorado; 

será necessário localizar outro bem do executado. 
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6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

Daí a importância 

– no combate à fraude de execução –

do resgate da hipoteca judiciária, 

orientação assumida por Manoel Antonio Teixeira Filho 

na 11ª edição de sua obra clássica 

Execução no processo do trabalho,

a primeira edição posterior ao advento da Súmula 375 do STJ:

“Considerando que o nosso entendimento quanto à 

inaplicabilidade da Súmula n. 375, do STJ, ao processo do 

trabalho possa não vir a ser aceito, seria o caso de 

valorizar-se a hipoteca judiciária

de que o trata o art. 466, do CPC”.

(Execução no processo do trabalho. 11 ed. São Paulo: LTr, 2013. 

p. 201/2)
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6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

Outras 

duas medidas

de combate à fraude à execução:

a) fazer registrar averbação premonitória

da existência de ação trabalhista contra o demandado 

nos órgãos de registro de propriedade de bens 

(CPC de 1973, art. 615-A; CPC de 2015, art. 828); 

b) fazer registrar ordem de indisponibilidade de bens do 

executado 

nos órgãos de registro de propriedade de bens 

(CTN, art. 185-A).    56



6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

Analisada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

acerca da aplicabilidade da Súmula 375 do STJ

e a distinção

estabelecida entre 

fraude à execução fiscal

e 

fraude à execução civil, 

cumpre indagar :

é aplicável

ao processo do trabalho

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? 57



6. A jurisprudência do STJ acerca da aplicação da Súmula 375: 

fraude à execução fiscal x fraude à execução civil. A questão da 

aplicação do regime jurídico especial da fraude à execução fiscal 

previsto no art. 185 do CTN à execução trabalhista

É positiva nossa resposta, tendo por fundamentos:

a) a aplicação analógica da 

orientação jurisprudencial 

adotada no precitado acórdão 

STJ–REsp nº 1.141.990-PR;

b) a interpretação sistemática da ordem jurídica

(CTN, art. 186: 

crédito fiscal x crédito trabalhista);

[c) a teoria do diálogo das fontes (Erik Jaime).]
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É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

A 

recusa  a essa conclusão 

significa 

dar ao crédito tributário 

tutela jurídica superior

[regime jurídico especial de fraude à execução;

regime jurídico mais favorável]

àquela assegurada ao crédito trabalhista

[regime jurídico geral de fraude à execução;

regime jurídico menos favorável]. 59



É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

Dar tutela jurídica superior ao crédito tributário

significa

preterir o crédito trabalhista nesta disputa:  

haveria

contradição

à ordem de privilégios dos créditos prevista no art. 186 do CTN

- (contradição  lógico-sistemática).
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É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

Essa contradição instalaria uma crise lógico-sistemática

no ordenamento jurídico. 

Como superar essa crise lógico-sistemática?

Mediante o restabelecimento da 

coerência interna do ordenamento jurídico por via da 

interpretação sistemática:

harmonizar as partes ao todo;

resgatar a unitária estrutura hierárquica do sistema normativo;

restaurar a unidade do sistema jurídico.

Mas como fazê-lo? 61



É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

Item 4

da Exposição de Motivos nº 223 da Lei nº 6.830/80:

“[...] nenhum outro crédito deve ter, 

em sua execução judicial, 

preferência, 

garantia

ou rito processual

que supere os do 

crédito público, 

à exceção de alguns créditos trabalhistas”. 62



É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

Diante da necessidade de preservar a coerência do sistema 

normativo, 

o STJ recorreu à aplicação da 

Teoria do Diálogo das Fontes, 

que visa a harmonizar preceitos de diplomas legais distintos, 

para concluir que a interpretação sistemática do artigo 185-A do 

CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80, e 655 e 655-A do CPC de 

1973, 

autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações 

financeiras independentemente do exaurimento das diligências 

extrajudiciais por parte do credor fiscal, 

porquanto se faltaria à coerência sistemática

ao dar a credor comum

tutela jurídica superior àquela dada a 

credor privilegiado. 63



É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

STJ - REsp 1184765/PA, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.12.2010:

“A antinomia aparente entre o art. 185-A do CTN (que cuida da 

decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor 

executado) e os artigos 655 e 655-A do CPC (penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira) é superada com a aplicação 

da Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes, idealizada pelo 

alemão Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por 

Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a coexistência entre o 

Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil.  Com 

efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, 

as normas mais benéficas supervenientes

preferem à norma especial (concebida para conferir tratamento 

privilegiado a determinada categoria), 

a fim de preservar a coerência do sistema normativo. (...)
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É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

(...) Deveras, a ratio essendi do art. 185-A, do CTN, é erigir 

hipótese de privilégio do crédito tributário, 

não se revelando coerente

‘colocar o credor privado

em situação melhor que o credor público, 

principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito 

tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos 

(artigos 145 e seguintes da Constituição Federal de 1988)’ (REsp

1.074.228/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 

07.10.2008, DJe 05.11.2008).  

Assim, a interpretação sistemática do artigo 185-A do CTN, com 

os artigos 11, da Lei 6.830/80, e 655 e 655-A do CPC, autoriza a 

penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras 

independentemente do exaurimento das diligências extrajudiciais 

por parte do exequente” (STJ - REsp 1184765/PA, 1ª Seção, 

Relator Min. Luiz Fux, j. 03.12.2010).
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É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

Em resumo:

relegar a fraude à execução trabalhista

ao regime jurídico geral do CPC, 

enquadrando-a na modalidade geral de 

fraude à execução civil,

significa 

negar o privilégio do crédito trabalhista 

sobre o crédito fiscal,

privilégio previsto no art. 186 do CTN. 66



É aplicável ao processo do trabalho 

o regime jurídico especial

da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do CTN? Sim.

Para restabelecer a primazia do crédito trabalhista

sobre o crédito fiscal, 

também no relevante tema da fraude à execução,

é necessário 

estender

à execução trabalhista

o regime jurídico especial da fraude à execução fiscal

previsto no art. 185 do CTN,

mediante interpretação sistemática

dos arts. 889 da CLT , 185 e 186 do CTN. 67



Enunciado 74 do Fórum Nacional de Processo do Trabalho –

Curitiba – Março de 2016

Fórum em Homenagem ao Professor Wagner D. Giglio

Enunciado 74:

74. CLT, ART. 889; CTN, ART. 185. NCPC, ART. 792, IV;

CPC/1973, ART. 593, II. FRAUDE À EXECUÇÃO. REGIME DO

ART. 185 DO CTN. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO ART.

792 DO NCPC. Nas execuções trabalhistas, aplica-se o regime

especial da fraude à execução fiscal previsto no art. 185 do

CTN e não o regime geral da fraude à execução previsto no art.

792, IV, do NCPC, tendo como marco inicial a notificação válida

do executado.

Resultado: aprovado por unanimidade.
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Precedentes 

Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região –

Santa Catarina

“FRAUDE À EXECUÇÃO - DIFERENÇA ENTRE A APLICAÇÃO

DESSE INSTITUTO PROCESSUAL QUANDO CARACTERIZADA

NA EXECUÇÃO CIVIL X EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO

REGIME ESPECIAL REGULADOR DO CRÉDITO FISCAL AO

CRÉDITO TRABALHISTA PARA MANUTENÇÃO DA

PREFERÊNCIA DESTE ÀQUELE. MARCO INICIAL DA FRAUDE À

EXECUÇÃO TRABALHISTA.

Até o advento do julgamento do Recurso Especial nº 1.141.990-PR,

Relator Ministro LUIZ FUX, DJE de 19.11.2010, a jurisprudência do

STJ oscilava na aplicação da Súmula 375 à execução fiscal. Nesse

julgamento ficou definida a diferença de tratamento conferido à

fraude à execução fiscal em comparação à fraude à execução civil.

Nesta há afronta ao interesse privado e naquela ao interesse

público, daí por que, na fraude à execução fiscal, impõe-se sujeitá-

la ao regime jurídico especial do art. 185 do CTN e, por

consequência, irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente

(presunção absoluta de fraude à execução). ...
69



Precedentes 

Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região –

Santa Catarina

...

Por isso, a partir de então, passou-se a entender pela

inaplicabilidade nas execuções fiscais da Súmula 375 do STJ

devendo ser mantida penhora efetuada, com a rejeição de

eventuais embargos de terceiro pelo adquirente, prosseguindo a

execução, independentemente da existência ou não de boa-fé do

comprador. Idêntica interpretação deve ser aplicada no

reconhecimento de fraude à execução na seara trabalhista a fim de

que ao crédito trabalhista seja garantido o mesmo regime especial

previsto ao fiscal, sob pena de negar a preferência daquele a este,

inclusive como forma de manter hígido o indispensável diálogo das

fontes e a interpretação sistemática (CPC/1973, art. 593, III, NCPC -

lei 13.105/2015, art. 792, V, CLT, art. 889 e CTN, arts. 185 e 186),

além da necessária coerência do conjunto de normas reguladoras

do mesmo instituto processual (fraude à execução) a credores com

preferência especial. ...
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Precedentes 

Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região –

Santa Catarina

...

A aplicação do instituto processual da fraude à execução nas

causas trabalhistas, apenas com base no art. 593, II, do CPC, ou

art. 792, IV, do NCPC (que conduz à presunção relativa daquela

fraude por força do entendimento objeto da Súmula 375 do STJ-

consoante entendimento hodierno -, colocaria o crédito trabalhista

em situação inferior ao tributário, pois a este a lei prevê presunção

absoluta da prefalada fraude desde momento anterior à existência

da execução fiscal (CTN, art. 185). Equivale dizer: o credor fiscal

receberá seu crédito (por força de presunção absoluta de fraude) e

o credor trabalhista estaria compelido a provar a má-fé do

adquirente (presunção relativa de fraude) e, pois, sujeitando-se aos

mais diversos expedientes normalmente utilizados pelos envolvidos

no negócio jurídico (comprador e vendedor) a fim de obstar a

efetividade da execução trabalhista, em completa subversão da

preferência do crédito trabalhista sobre o fiscal (CTN, art. 186). ...
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Precedentes 

Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região –

Santa Catarina

...

O marco inicial da fraude à execução trabalhista é o ajuizamento da

ação - fase de conhecimento (inteligência CPC/1973, art. 263 e

NCPC, art. 312), até pela inexistência da constituição do crédito

trabalhista em fase anterior à judicial, como ocorre com o crédito

tributário.”

(TRT12 - AP - 0010026-38.2015.5.12.0013 , Rel. REINALDO

BRANCO DE MORAES, 1ª Câmara, Data de Assinatura:

18/09/2015)

(TRT12 - AP - 0001224-13.2014.5.12.0037 , Rel. REINALDO

BRANCO DE MORAES, 5ª Câmara, Data de Assinatura:

20/05/2015)
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Ilustração final

João Damasceno Borges de Miranda 

“Pacífico o entendimento quanto 

à prevalência do crédito trabalhista 

por se tratar de crédito social com natureza alimentar

e ser, reconhecidamente, 

a contraprestação pelo esforço físico posto em função da riqueza 

de outrem.”

(Comentários ao Código Tributário Nacional. Marcelo Magalhães 

Peixoto, Rodrigo Santos Masset Lacombe (coordenadores). 

São Paulo: Magalhães Peixoto Editora Ltda., 2005. p. 1319.
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Obrigado!

Contato:
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