
FRAUDE CONTRA CREDORES E OS EMBARGOS DE TERCEIRO
Revista de Processo | vol. 23 | p. 90 | Jul / 1981

Doutrinas Essenciais de Processo Civil | vol. 8 | p. 1001 | Out / 2011DTR\1981\25

Nelson Nery Junior

Área do Direito: Civil; Processual
Sumário:

1.Delimitação deste ensaio - 2.Descabimento de reconvenção nos embargos de terceiro - 3.O
litisconsórcio passivo formado na ação pauliana e nos embargos de terceiro - 4.Sentença inutiliter
data - 5.Conclusões

1. Delimitação deste ensaio

Neste restrito ensaio, examinaremos a possibilidade ou não de reconhecer-se a fraude contra
credores nos embargos de terceiro.

Existem duas correntes jurisprudenciais a respeito da admissão 1 ou não 2 do reconhecimento da
fraude a credores em sede de embargos de terceiro. Pelo número de decisões num e noutro sentido,
nota-se que a matéria é bem controvertida em nossos tribunais. Ora aceitando a alegação e o
reconhecimento da fraude contra credores, ora negando essa possibilidade, o fato é que os tribunais
têm decidido mais à luz do caso concreto levado a juízo, do que propriamente com o rigor dogmático
que se deve observar em hipóteses que tais.

Pretendemos trazer à colação alguns problemas atinentes à questão ora proposta, submetendo as
resoluções à apreciação dos doutos, esperando trazer alguma contribuição científica útil.
2. Descabimento de reconvenção nos embargos de terceiro

Os embargos de terceiro têm a natureza jurídica de ação, visando afastar a constrição judicial que
pesa sobre o bem de terceiro à relação processual, fundados no domínio ou somente na posse.
Existe lide nos embargos de terceiro, que será resolvida por intermédio de uma sentença proferida
no processo da ação de embargos.

A pretensão do embargante consiste no pedido de que seja excluído da constrição judicial o bem do
qual é senhor ou possuidor.

A defesa do embargado deverá cingir-se, tão-somente, à alegação de que o embargante não é
senhor ou não é possuidor do bem constrito. O embargado é o réu na ação de embargos, e, sendo
assim, não lhe é lícita a formulação de pedido algum, devendo limitar-se a se defender.

Os embargos de terceiro têm uma lide deveras estreita e um procedimento todo especial. Por isso
mesmo, a cognição dessa ação especial é, via de conseqüência, restrita à lide posta em juízo. Este
aspecto de cognição restrita é capital para analisarmos o descabimento da reconvenção nos
embargos de terceiro.

Dentre os vários pressupostos da reconvenção destacamos a necessidade da identidade de
procedimentos, ou, também, a compatibilidade desses procedimentos. Isto quer dizer que, para que
se admita a reconvenção é necessário que o procedimento previsto para a ação reconvencional seja
idêntico ou, pelo menos, compatível com o procedimento da ação principal, 3 pois, do contrário, seria
praticamente inviável processarem-se duas ações com ritos diferentes, dada a dificuldade que
acarretaria tal medida respeitantemente a prazos, formas procedimentais, etc. Aliás, um dispositivo
legal que se aplica à espécie por extensão é o art. 292, do CPC (LGL\1973\5), que disciplina a
cumulação de pedidos. É válido, esse artigo de lei, para que se interprete a cumulação dos lides no
mesmo processo, tal como ocorre com o ajuizamento de lide reconvencional.

Havendo incompatibilidade de procedimentos, não se admite a reconvenção, ainda que presentes os
demais requisitos (litispendência, identidade de partes, conexão, etc.), devendo o réu ajuizar ação
autônoma para pleitear o que entender, pedido esse que seria objeto da ação reconvencional.
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