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RESUMO 

 

 

Apresenta a Responsabilidade Patrimonial como substrato legitimador da invasão, pelo 

Estado, no patrimônio do executado. Aponta o dinheiro como bem preferencial para sofrer 

constrição nas execuções por quantia certa. Explicita o avanço tecnológico aliado à satisfação 

da pretensão executiva, através do sistema BACENJUD. Demonstra ser a penhora “on line” a 

medida executiva idônea para garantir o atendimento célere do direito creditório, bem como 

para coibir artifícios fraudulentos e procrastinatórios dos executados. Defende o direito do 

exeqüente de ver atendido seu requerimento de penhora “on line” de forma prioritária, e não 

excepcional. Expõe as diversas críticas infundadas contra a penhora “on line”. Justifica a 

razão de ser inaceitável a relutância jurisprudencial no que tange à aplicação da penhora “on 

line”. Demonstra a inexistência de violação do princípio favor debitoris pela penhora “on 

line”. Esclarece a necessidade de observância obrigatória da ordem estabelecida pelo art. 655, 

do CPC. Apresenta a importância da penhora “on line” nos demais ramos jurídicos. Explicita 

a possibilidade de aplicação da penhora “on line” no campo da tutela de urgência. 

 

Palavras-chave: penhora “on line”, satisfação de crédito, celeridade. 
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ABSTRACT 

 

 

It introduces the Patrimonial Responsibility as the substratum that legitimates private´s assets 

intervention by the State. It indicates the money as a preferential asset to be attached in legal 

seizures of specific amounts. It emphasizes the technological advance along with the 

satisfaction brought by the legal seizure through Central Bank’s system BACENJUD. It 

demonstrates that on-line assets’ attachment is an idoneous measure to assure the quick 

response to creditors’ right, as well as to keep the debtors from acting in order to fraud or to 

delay the process. It defends the creditor’s right to have priority for his on-line assets’ 

attachment request, and not have it treated as an exception. It exposes the existence of many 

baseless critics against on-line assets’ attachment. It justifies the reason for being 

unacceptable courts’ reluctance on using such measure. It demonstrates the existence of no 

violation whatsoever regarding the favor debitoris principle by the on-line assets’ attachment. 

It clarifies the need to impose the respect for the priority list established by the Article 655 of 

the CPC. It introduces the relevance of the on-line assets’ attachment to other legal fields. It 

shows the possibility of applying the on-line assets’ attachment as a prevention measure. 

 

Key-words: on-line assets’ attachment, creditors’ satisfaction, quickness 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os tempos mais remotos, o homem tem-se dedicado a, através de atos ou 

mecanismos socialmente aceitos, seja de forma regulamentada ou consuetudinária, lograr a 

satisfação de suas pretensões. 

É de sabença geral que nem sempre houve um Estado-juiz sobreposto aos 

particulares, impondo, coercitivamente, a solução para os conflitos de interesse através da 

subsunção do caso concreto à norma elaborada pelo devido processo legislativo. 

Antes de existir a jurisdição no sentido em que a entendemos hodiernamente, cujo 

instrumento é o processo, os particulares, no afã de saciar seus interesses, faziam uso da 

autotutela. Esta, para o nível de civilização que atingimos, é  repudiada e encarada muitas 

vezes como prática ilegal, sendo aplicada a respectiva sanção para aquele que dela se valer. 

Percebe-se, assim, que sempre foi desejado pelo homem, enquanto ser social, a 

resolução das mais diversas controvérsias de forma rápida e satisfativa. 

Ademais, não foi por acaso que a evolução da sociedade se deu de modo a 

organizar um Estado soberano que dirimiria os litígios, por intermédio da aplicação 

impositiva de leis. Tal nos leva a inferir que, desde os primórdios, o homem, ainda que 

inconscientemente, agia pautado no escopo de garantir seus objetivos, harmonizando isto 

com o convívio social. 

Atualmente, contamos com uma profusão de leis, que buscam garantir soluções 

legais aplicáveis a contendas recorrentes no meio social e em consonância com a realidade 

fática, as quais costumam ser classificadas de acordo com a natureza de suas normas, 

enquadrando-se como materiais ou processuais. 

A disciplina processual é a sub-área do Direito que nos socorre como principal 

ferramenta procedimental para solucionar o conflito em que as partes se vêem envolvidas. À 
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fase processual, na qual, em suma, busca-se a constituição de uma decisão judicial que 

aplique o direito ao caso concreto, é dada a classificação de “processo de conhecimento”. 

Em alguns casos, o deslinde do processo de conhecimento já satisfaz as partes, 

como, por exemplo, ocorre nas ações em que se persegue uma sentença meramente 

declaratória, a qual prescinde de qualquer medida executiva. Todavia, o grande volume de 

processos que tramitam no Judiciário busca a satisfação de uma pretensão que demanda a 

imposição de meios de execução, seja na fase de cumprimento de sentença seja nos casos em 

que se faz necessário um processo de execução autônomo. 

Duas leis remodelaram a sistemática do anacrônico processo de execução, quais 

sejam: a lei 11.232/2005 e a lei 11.382/2006. A primeira dedicou-se, precipuamente, aos 

dispositivos que tratavam das execuções fundadas em título judicial; enquanto a segunda teve 

seus reflexos sobre as execuções de título extrajudicial. 

A razão de ser da referida mudança legislativa é nobre: tornar mais célere a 

satisfação do direito material do credor, possibilitando a realização de diversos princípios de 

alçada constitucional, figurando dentre eles o direito à razoável duração do processo. 

A premência na implementação de medidas capazes de reverter a grande 

quantidade de execuções frustradas, certamente, foi o motivo propulsor da reforma no 

Código de Processo Civil, mormente no que tange ao regramento das execuções. 

Dentre as mudanças encetadas, destacaram-se a unificação do processo de 

conhecimento com a execução, tornando esta um incidente daquele nos casos de não 

cumprimento voluntário, por parte do réu, da sentença condenatória. Assim, 

irrefutavelmente, possibilitou-se um andamento mais ágil do processo, o que, por sua vez, 

torna mais viável a efetiva satisfação do direito do credor. 

Destaca-se também o fato de que, no atual contexto, é ao credor que cabe a 

regalia de nomear os bens que deseja ver penhorado, correspondendo, deste modo, à 

necessidade de se promover uma execução com vistas a efetivar a pretensão executória, sem 

incorrer nos entraves comumente observados anteriormente quando o executado indicava um 

bem de difícil reversão em dinheiro, prejudicando e adiando a satisfação do direito do 

exeqüente nas execuções por quantia certa. 
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Neste panorama elevou-se a penhora “on line”, com vistas a possibilitar a 

penhora rápida e sem burocracia de dinheiro existente na conta bancária do executado. 

Cabe lembrar que o dinheiro sempre liderou a ordem preferencial de bens 

passíveis de penhora. Entretanto, no vetusto molde de execução era o devedor quem 

nomeava seus bens, sendo que a intenção da grande massa de executados era a 

procrastinação. Assim, no escopo de frustrar a demanda executória manejada contra si, os 

executados dificultavam a execução no patente intuito de, enquanto não eram dirimidos os 

entraves do processo, repassar seus bens para a propriedade de outrem, não subsistindo mais 

o que expropriar. 

Com a reforma, implementou-se no Código de Processo Civil a possibilidade de o 

juiz requerer informações à autoridade bancária, perquirindo se há numerário  no nome do 

executado, e podendo determinar desde logo o bloqueio de valores no limite da dívida 

executada. Este meio executivo é comumente chamado de penhora “on line”. 

A penhora eletrônica de dinheiro, indubitavelmente, constitui uma medida célere, 

capaz de garantir a frutuosidade da execução, haja vista que, por se processar de forma 

rápida, evita que o executado aja no sentido de retirar seu dinheiro de conta bancária ou 

depósito. 

É exatamente esse meio de execução, suas peculiaridades e os diversos aspectos 

polêmicos que o envolvem, o tema que será explorado ao longo deste trabalho por meio da 

análise sistematizada da legislação pertinente e dos mais perleúdos posicionamentos 

doutrinários e jurisprudenciais. 
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2. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 

 

A responsabilidade patrimonial pode, em linhas breves, ser entendida como o 

substrato que torna legítima a apreensão, por parte do Estado, de bens no patrimônio do 

devedor/responsável, para concretizar o direito material do credor. 

Tal apreensão acontece por intermédio da execução forçada, que se faz necessária 

quando a satisfação de um direito não ocorre por atos de quem estava obrigado, isto é, 

quando o responsável por uma obrigação está inadimplente. Diante deste inadimplemento, o 

titular do direito à prestação insatisfeita pode acionar o Estado-juiz, a fim de que este 

imponha medidas que, mesmo contra a vontade do obrigado, produzam o resultado almejado, 

qual seja: a satisfação do direito do credor. 

Nesse esteio, pode-se vislumbrar uma responsabilização patrimonial quando a um 

obrigado inadimplente se aplica uma sanção executiva. Segundo Cândido Rangel 

Dinamarco1, a sanção executiva possui características peculiares: 

 

A sanção executiva é toda peculiar em relação às sanções de direito substancial, 
com as quais não se confunde. Sua peculiaridade específica consiste na natureza 
dinâmica de que é provida e estas, não. São sanções de direito material as multas 
contratuais, as administrativas, as tributárias etc., mas nenhuma delas tem em si 
própria a capacidade de impor resultados práticos. Não cumprido o contrato ou não 
pago o tributo, a parte inocente ou o Estado reputa-se titular de um direito a mais do 
que antes tinha (p.ex., o valor da multa), mas esse agravamento pouco mais é do 
que um efeito escritural: não impede que o credor continue credor, que o devedor 
continue devedor e, consequentemente, que o direito daquele permaneça 
insatisfeito. Diferente é a sanção executiva, a qual se resolve em atos práticos de 
invasão patrimonial ou de pressão sobre a vontade da pessoa, destinados a impor 
resultados efetivos referentes às relações entre dois ou mais sujeitos. (Grifo do 
Autor). 

 

                                                 
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. 4. São Paulo: 
Malheiros, 2004, pág. 34.  
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São dois os tipos de sanção executiva ou meios de execução contemplados no 

modelo brasileiro de execução civil: a sub-rogação e a coerção. Pela sub-rogação, produz-se 

os resultados reclamados pelo titular do direito, por intermédio de uma imposição do Estado-

juiz, não importando se o executado concorda ou colabora para o adimplemento da 

obrigação. As formas como se realiza a sub-rogação correspondem à execução tradicional, 

lançando-se mão sobre os bens do responsável que podem ser executados. 

Já os meios de coerção na execução civil têm cunho psicológico, realizando-se, 

por exemplo, através da aplicação de multas periódicas, com as quais tenta-se pressionar o 

obrigado a adimplir sua obrigação. 

É em razão da responsabilidade patrimonial, destarte, que os bens (patrimônio) 

do devedor deverão suportar a execução forçada com os meios de sub-rogação que lhe são 

inerentes. Por sua pertinência, mais uma vez vem à colação os ensinamentos de Cândido 

Rangel Dinamarco2: 

 

(...) Essa é a fórmula básica da responsabilidade patrimonial, ou responsabilidade 
executiva, que se conceitua a suscetibilidade de um bem ou de todo um patrimônio 
a suportar os efeitos da sanção executiva: sabido que a execução por sub-rogação é 
uma sanção, ou conjunto de medidas destinadas a atuar sobre bens integrantes de 
um patrimônio (...), responsabilidade é um estado de potencial sujeição a ela, ou 
seja, é sujeitabilidade à sanção. 

 

Regulando o tema, o Código de Processo Civil apregoa no seu artigo 591 que o 

devedor responderá, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os bens presentes e 

futuros que possuir em seu patrimônio, excetuando-se as restrições legais. Reforça este 

preceito o artigo 391 do Código Civil, segundo o qual respondem todos os bens do devedor 

pelo inadimplemento das obrigações. 

A despeito de vir também regulada pelo Código Civil (legislação substantiva), a 

responsabilidade patrimonial é instituto de ordem processual, haja vista que não corresponde 

a uma relação entre credor e devedor, mas entre o Estado e o responsável pelo adimplemento 

do débito, que pode não ser aquele que contraiu a obrigação.  

                                                 
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. Cit. Pág. 321. 
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É certo que a obrigação e todos os seus elementos pertencem ao direito material, 

mas é ao direito processual que incumbe regular a forma de exigibilidade do cumprimento 

das prestações, restando clara a conclusão de que a responsabilidade patrimonial pertine à 

seara processual. 

Alexandre Freitas Câmara3 define a responsabilidade patrimonial asseverando 

que “consiste na ‘sujeitabilidade’, ou seja, na possibilidade de sujeição de um patrimônio às 

medidas executivas que se dirigem a fazer cumprir a vontade concreta do direito 

substancial.” 

A princípio, estão submetidas à responsabilidade pelo débito, até o limite deste, 

todos os bens que se encontrarem no patrimônio do executado, sendo necessário, entretanto, 

exonerar da execução os bens do devedor que estão abrangidos pela impenhorabilidade, 

sendo a absoluta prevista no artigo 649 e a relativa no artigo 650, ambos do CPC. Há de se 

ressaltar também que, em alguns casos, por determinação legal, os bens de terceiros podem 

se sujeitar à execução, conforme previsão do artigo 592 do CPC. 

As impenhorabilidades absolutas e relativas, malgrado sejam temas correlatos à 

responsabilidade patrimonial, não serão minudentemente abordadas nesse tópico, em razão 

de ser objetivo desta obra a análise mais concentrada da penhora “on line”, seus 

fundamentos, finalidades e seus aspectos polêmicos. 

No tocante à dicção do artigo 591, do CPC, paira certa controvérsia acerca de sua 

interpretação. Veja-se a literalidade do comando legal: 

 

Art. 591 - O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos 
os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 

 

Defendem alguns estudiosos que são os bens presentes e futuros, tomados no 

momento em que foi contraída a obrigação, que se submeterão à responsabilidade; já outros 

                                                 
3  CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. V. 2. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2008, pág. 181. 
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advogam que os bens presentes e futuros devem ser levados em consideração quando 

instaurado o processo executivo. 

Com mais razão estão aqueles que entendem que a responsabilidade patrimonial 

incide sobre os bens presentes no patrimônio do executado no momento da implementação 

da execução, bem como sobre os que serão adquiridos no curso do processo expropriatório. 

Justifica-se essa opinião em razão de ser na fase de execução que efetivamente 

ocorrerá a satisfação do crédito, a qual, por sua vez, ocorrerá, in casu, com a penhora e 

ulterior expropriação de bens. Assim, sendo nesse momento processual que os olhos do 

credor se voltam para o patrimônio do executado, nada mais lógico que a escolha do 

exeqüente recaia sobre os bens que existam nesta fase, ou sobre os futuros. 

Vale ressaltar, por oportuno, que também devem responder pela obrigação os 

pertences que não mais se encontram no patrimônio do executado, mas o integravam no 

curso da execução, havendo sido alienados com claro escopo fraudulento, ou que foram 

alienados apesar de recair sobre eles uma garantia real. 

Chegado o momento da execução ou cumprimento de sentença sem qualquer ato 

do executado no sentido de solver o débito, o credor, consoante a nova sistemática do rito 

executório, deverá indicar os bens que satisfarão seu crédito, individualizando os mesmos. 

Sendo o dinheiro que encabeça o rol de bens penhoráveis, deve ser assegurado ao exeqüente, 

sem ressalvas, o direito de se impingir ao executado a penhora “on line”. 
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3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO MEIO DE 

CONTROLE DO PODER DE EXECUÇÃO DO JUIZ 

 

 

Em linhas gerais, o princípio da proporcionalidade reclama um juízo de 

ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado e o bem que será privado 

do responsável pela lesão. Busca-se, portanto, um equilíbrio, de modo que satisfaça a parte 

que possui razão, sem que seja imputado um desmedido prejuízo à outra. 

Desta forma, o princípio da proporcionalidade dirige-se a dois destinatários: o 

poder legislativo, ao qual incumbe estabelecer de forma abstrata sanções que correspondam à 

gravidade da violação do direito; e o poder judiciário, que, após análise do caso concreto, irá 

impor ao responsável pela lesão uma obrigação como forma de compensação pelo dano 

causado. 

Importando o aduzido para o tema aqui abordado, deve-se satisfazer o crédito do 

exeqüente da forma mais célere e segura, sem que isto implique em um desrespeito aos 

direitos do executado, bem como a sua dignidade. 

O que deve haver, de fato, é a conciliação, na medida do possível, do interesse de 

ambas as partes, levando em conta o desiderato de satisfação do crédito do exeqüente, sem 

imputar ao devedor um ônus descomunal. As vontades do exeqüente e do executado devem 

estar, portanto, harmonizadas.  

Entrementes, é fácil antever que, sob o álibi de que não é necessário submeter-se 

a uma prestação onerosa, muitas vezes o executado, no afã de procrastinação, poderá valer-se 

do artigo 668, do Código de Processo Civil, para pleitear o cancelamento da penhora “on 

line” em troca de outro bem que tenha a oferecer. 

O juiz, diante de pleitos como este, não deverá ceder para satisfazer um mero 

alvedrio do executado, que, a despeito de a penhora eletrônica não lhe representar 

verdadeiramente um ônus, quer impor ao credor um bem diverso de dinheiro, cuja reversão 

em pecúnia pode ser bem mais complexa. 
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Exatamente na análise de pedidos desse jaez que o magistrado deve utilizar a 

ferramenta do princípio da proporcionalidade, nunca olvidando que a proteção dispensada ao 

executado não se estende aos casos em que este não quer ter seu numerário bloqueado 

eletronicamente por mero capricho. 

Neste panorama, por ser o magistrado o investido de poder jurisdicional para 

infligir obrigações a outrem, faz-se necessário um controle desse poder, sem o que estaria 

comprometida a própria legitimidade do Judiciário. 

Uma forma de controlar a atuação do Poder Judiciário é exatamente verificar se 

as decisões judiciais, através da justificativa expendida pelo juiz, estão balizadas pela 

proporcionalidade. Deve-se frisar, todavia, que não há um critério objetivo de ponderação, 

estando esta baseada em valorações ético-políticas. 

Em auxílio ao magistrado e como meio de controlar o poder jurisdicional, 

exsurge as sub-regras da proporcionalidade, que são denominadas de “adequação” e 

“necessidade”, podendo ser proveitosamente utilizadas para aferir a ponderação no poder de 

execução do juiz. 

Ilustrando o assunto, eis o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 

Cruz Arrenhart4: 

 

A adequação coloca-se no plano dos valores, querendo significar que o meio 
executivo e a forma de prestação não podem infringir o ordenamento jurídico para 
proporcionar a tutela. A necessidade, por sua vez, tem relação com a efetividade do 
meio de execução e da forma de prestação, isto é, com  sua capacidade de realizar – 
na esfera fática – a tutela do direito.  

 

Ora, tendo como premissa que a medida executiva empregada ao caso concreto 

não pode violar o ordenamento jurídico e deve ser idônea para realizar a efetiva tutela do 

direito, conclui-se que a penhora “on line” é a modalidade de execução por quantia certa que 

deve contar com maior adesão por parte dos magistrados, porquanto é prevista no 

                                                 
4  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil: Execução. V. 3. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 182. 
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ordenamento jurídico e, conforme argumentos que serão delineados nos tópicos seguintes, é 

a medida que se mostra mais ágil e eficaz. 

Desta feita, a aferição da proporcionalidade em concreto, entendida como aquela 

que deve ser levada a efeito pelo juiz, não é tão tormentosa, mormente quando se tem em 

mente que, acaso seja imputada uma prestação onerosa ao executado, há meios legalmente 

previstos para a rápida reversão disto.  
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4. O INSTITUTO DA PENHORA “ON LINE” 

 

 

Na busca de atender os reclames dos princípios da celeridade, economia 

processual e, por via de conseqüência, da razoável duração do processo, o instituto da 

penhora “on line”, inelutavelmente, aparece em lugar de destaque nas inovações do Código 

de Processo Civil Brasileiro. 

Guilherme Goldschmidt5, em trabalho sobre o tema, afirma que “a penhora on 

line traduz-se, como visto, em passo sobremodo significativo, a que o Estado/Juiz, 

monopolizador da tutela, efetivamente garanta a aplicação eficaz da norma concreta, no rumo 

direto à realização das pretensões do credor.” 

Ressalte-se que o princípio da celeridade, alçado à categoria de norma 

constitucional (artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), há muito vem sendo 

encarado como um direito sem expressão, no sentido de que é assegurado pelo texto da lei, 

mas muito pouco se vê a sua realização prática. 

Nesse contexto, institutos como o em testilha, ao serem introduzidos no 

ordenamento jurídico pátrio, merece aclamação por parte tanto daqueles que operam com o 

Direito quanto dos que se submetem às leis, visto que o benefício decorrente da maior 

agilidade processual dirige-se a todos. Destarte, a sociedade em sua totalidade é a maior 

favorecida com normas que disciplinam institutos desse jaez. 

A penhora “on line”, portanto, atende perfeitamente o novo processamento das 

execuções, dando azo à satisfação do direito de modo mais célere, mormente pelo fato de 

possibilitar a transcendência da burocracia que, desditosamente, ainda é seguida por alguns 

magistrados nos processos de execução ou no cumprimento de sentença, verbi gratia, quando 

se exige o esgotamento da procura de outros bens passíveis de execução como condição de 

deferimento da penhora “on line”. 

                                                 
5  GOLDSCHMIDT, Guilherme. A Penhora on line no Direito Processual Brasileiro. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, pág. 33. 
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É certo que ainda circunda certa polêmica sobre o instituto em foco, havendo 

inclusive muitos juízes que se posicionam de acordo com a sistemática antiga da execução, 

olvidando que a preferência pela penhora eletrônica de dinheiro propicia, mais do que 

qualquer outra medida, a celeridade processual. 

O posicionamento que se apresenta mais escorreito, indubitavelmente, é aquele 

que opta por transpor a prática de atos processuais desnecessários e onerosos tanto para as 

partes quanto para o Estado. 

A penhora genérica, da qual é modalidade a penhora “on line”, foi introduzida no 

capítulo IV, do Título II, do Código de Processo Civil, no qual estão arroladas regras 

regulamentadoras da execução de quantia certa contra devedor solvente. 

Esse tipo de execução, consoante prescreve o artigo 646, tem por objeto 

expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor. Independentemente de 

qual seja o bem sobre o qual recairá a penhora, o pagamento do crédito do exeqüente 

ocorrerá precipuamente com pecúnia, podendo ser através da alienação por iniciativa 

particular, ou por hasta pública e, por fim, pelo usufruto de bem móvel ou imóvel. A hipótese 

de expropriação por meio da adjudicação do bem em favor do exeqüente (art. 647, I), é o 

único caso em que o bem, se móvel ou imóvel, não é, precedentemente, revertido em pecúnia 

para a satisfação do direito do credor. 

Nessa esteira, com a penhora, o credor passa a ter condições de satisfazer 

integralmente seu crédito, mediante a aquisição do produto da venda do bem. 

Como se vê, o objetivo primordial da execução de quantia certa contra devedor 

solvente é reverter os bens do devedor em dinheiro, a fim de, após a reversão, quitar o crédito 

do exeqüente. 

Se o escopo mor desta espécie de execução é satisfazer o direito do credor 

transformando o bem em moeda corrente, é óbvio ululante que a penhora “on line”, a qual 

recai sobre o próprio dinheiro do devedor, deve ser realmente a opção preferencial no trâmite 

da execução. 
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Outrossim, a expressão “opção preferencial” deve ser entendida, salvo melhor 

juízo, como de atendimento obrigatório por parte do magistrado, e não opcional como muitos 

vêm entendendo. 

 

 

4.1. Escorço Histórico 

 

 

Preliminarmente, é de bom alvitre lembrar que a comunicação entre o Poder 

Judiciário e o Banco Central para fins de bloqueio de conta bancária já ocorria, processando-

se, entretanto, de uma forma em que preponderavam os percalços da burocracia e a lentidão 

no envio e na análise de ofícios, provenientes de todos os Estados da Federação. 

A penhora eletrônica, antes de qualquer outra consideração, representa o uso 

racional das benesses informáticas como meio de garantir uma tutela jurisdicional tempestiva 

e efetiva. 

Diante dessa premissa o sistema BACEN JUD nada mais é que uma facilitação 

racional do bloqueio de numerário, logrando o cumprimento de um dos princípios insertos no 

artigo 37, caput, da Constituição Federal, isto é, o da eficiência na Administração Pública. 

Discorrendo sobre o histórico do sistema BACEN JUD, Anita Caruso Puchta6  

recorda o seguinte: 

 

(...) ofícios no papel ao Banco Central e consequente penhora de dinheiro já 
existiam, mas eram ineficientes porque o executado antecipava o saque do dinheiro 
na conta, dada a morosidade e burocracia dos procedimentos e ciência do devedor 
da decisão interlocutória que deferia penhora de dinheiro. 

                                                 
6  PUCHTA, Anita Caruso. Penhora de Dinheiro on-line. Curitiba: Juruá, 2008, pág. 40. 
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Atualmente, tal sistema é eficaz, célere, simples e se multiplica no Poder Judiciário, 
principalmente na Justiça do Trabalho, e necessita ser altamente estendido à Justiça 
Comum.  

 

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça capitaneou a instituição da penhora “on 

line” através da celebração, no ano de 2001, de um convênio com o Banco Central, 

denominado de “Convênio de Cooperação Técnico Institucional” que teve como fito tornar 

mais ágil o bloqueio de contas, além de outras ações como falências e concordatas.  

No ensejo, o Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais da 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões também aderiram ao Convênio. 

Os propósitos do Convênio são louváveis, tais como: reduzir significativamente a 

burocracia, que, notadamente, obsta a ação da justiça. Assim, por meio da troca de 

informações pela internet, o bloqueio da conta bancária poderá ser realizado imediatamente, 

evitando que o executado movimente sua conta a fim de frustrar a execução contra si 

encetada. 

Nesse sentido, assim dispõe a cláusula primeira do Acordo7: 

 

Cláusula Primeira – O presente instrumento tem por objetivo permitir ao STJ, ao 
CJF e aos Tribunais que vierem a aderi-lo conforme cláusula sexta e mediante 
assinatura de Termo de Adesão, o acesso, via Internet, ao Sistema de Solicitações 
do Poder Judiciário  ao Banco Central do Brasil, doravante denominado 
simplesmente BACEN JUD. 
Parágrafo Único – Por intermédio do sistema BACEN JUD, o STJ, o CJF e os 
Tribunais signatários do Termo de Adesão, poderão, dentro de suas áreas de 
competência, encaminhar às instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN, solicitações de informação sobre a existência 
de contas correntes e aplicações financeiras, determinações de bloqueio e 
desbloqueio de contas e comunicações de decretação e extinção de falências 
envolvendo pessoas físicas e jurídicas clientes do Sistema Financeiro Nacional, 
bem como outras solicitações que vieram a ser definidas pelas partes. 

 

Atento aos benefícios do Sistema BACEN JUD, em 2002 o Tribunal Superior do 

Trabalho, assim como os Tribunais Regionais do Trabalho, também firmaram adesão ao 

mesmo. 

                                                 
7  BANCO CENTRAL DO BRASIL. Convênio BACEN/STJ/CJF/2001. Brasília, 2001. 
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Nessa esteira, o Provimento n° 01/2003 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho determinava a penhora “on line” pelo sistema BACEN JUD, visando dar celeridade 

à execução no âmbito da Justiça Laboral. Tal Provimento foi revogado, sendo seu sucedâneo 

o provimento 06/2005, que também estabelece em seu artigo 53 que, se o executado não 

pagar nem garantir a execução nas execuções definitivas, o juiz poderia valer-se do sistema 

BACENJUD com prioridade sobre outras formas de constrição. 

No Poder Judiciário Cearense, conforme notícia veiculada no Boletim Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará8 (ano 01 – edição 06 – 02 de maio de 2007), a 

penhora “on line” se tornou uma realidade a partir do ano de 2007.  

Ainda que os magistrados do Estado do Ceará hajam tardado a cadastrar suas 

senhas, não poderia ser este fato suscitado como justificativa para o indeferimento da 

penhora “on line”. Tal entendimento apóia-se no seguinte precedente: 

 

Penhora – Incidência sobre dinheiro depositado em contas bancárias – realização 
pelo método on line – Juízo não habilitado tecnicamente – Irrelevância. 
Penhora em dinheiro que obedece a ordem do art. 655 do Código de Processo Civil 
– Determinação judicial não atrelada à implementação administrativa – 
Reconhecimento – constrição que deve ser cumprida na forma requerida, devendo o 
juízo a quo implementar as providências administrativas necessárias à sua execução 
– Recurso provido, para esse fim. (TJSP – AI 384436.416-00 – 5ª Câmara de 
Direito Privado – Relator Desembargador Marcos Andrade – DJ 27.07.2005). 

 

 

4.2. Conceito e Natureza Jurídica da Penhora “on line”  

 

 

Humberto Theodoro Junior9, explicitando a natureza jurídica da penhora, que se 

estende também à modalidade “on line”, aduz que há três correntes doutrinárias que a 

                                                 
8  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Informe – TJCE. Disponível em: 
<http://www.tjce.jus.br/noticias/pdf/informe06.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2009. 
9  JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 35. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003. 
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definem. A primeira considera a penhora como medida cautelar, a segunda assevera que ela 

possui unicamente o caráter de ato executivo e a última, por fim, reputa a penhora um ato 

executivo que possui também efeitos conservativos. 

O mesmo autor assevera que prevalece na doutrina o entendimento de que a 

penhora é unicamente um ato executivo, com vistas à individuação do bem sujeito à 

execução. 

A penhora em si é uma providência que possui caráter instrumental, isto é, tem a 

função precípua de garantir algo, que, no caso aqui explorado, é a satisfação de um crédito. 

Possuindo natureza instrumental, infere-se que ela antecede a prática de atos 

posteriores, o que, para uma análise desatenta, levaria à conclusão de que a penhora seria um 

elemento cautelar, ou seja, ela apenas conservaria o ato ulterior de execução. 

Contrariamente a esta conjectura precipitada, abonamos o ensinamento de 

Araken de Assis10, que assim dispõe: 

 

Conquanto providência de natureza instrumental, no sentido de que é etapa para 
atos ulteriores, a penhora representa ato executivo, e, portanto, ato dotado de 
eficácia satisfativa. Criticando aqueles que valorizam elemento ‘cautelar’ (rectius: 
conservativo) do ato, Tito Carnacini observa que, às evidências, ‘o fim imediato 
não é o de conservar’, na penhora, o que seria próprio da pretensão à segurança, e 
sim o de transformar bens no objeto na prestação devida. 
Segundo Carnelutti, a função principal da penhora reside em ‘determinar o bem 
sobre o qual se realizará a expropriação e fixar sua sujeição à ação executiva’. 

 

Para bem compreender a natureza jurídica da penhora apontada pelo insigne 

Araken de Assis, faz-se imprescindível uma breve digressão para apontar a diferença entre 

medida satisfativa e medida cautelar (não-satisfativa). 

A tutela cautelar tem como escopo assegurar a frutuosidade da tutela satisfativa, 

sendo esta correspondente ao próprio direito pleiteado judicialmente. Em linhas gerais, 

podemos dizer que a tutela cautelar é instrumento da tutela satisfativa. 

                                                 
10  ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 590. 
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É nesse contexto que a tutela cautelar difere da tutela antecipatória, visto que 

aquela garante a futura realização do direito, mantendo a situação fática estática até que finde 

a lide; enquanto esta realiza, desde já, a pretensão deduzida em juízo, mediante cognição 

sumária ou verossimilhança. A tutela antecipatória, portanto, antecipa a tutela pretendida ao 

final do processo. 

De fato, a linha de distinção entre tutela cautelar e tutela antecipatória é muito 

tênue, sendo elas espécies do gênero tutela de urgência. Os requisitos para a concessão de 

ambas são idênticos, quais sejam: existência de prova inequívoca, convencimento de 

verossimilhança da alegação e presença de receio de dano irreparável ou de difícil reparação.  

Assim, malgrado seja encarada como um instrumento imprescindível a uma 

execução eficaz, a penhora, qualquer que seja sua modalidade, possui natureza jurídica de 

tutela satisfativa, vez que vincula o bem à demanda executória, restando este, seja dinheiro 

ou não, preso à quitação do crédito do exeqüente. Ressalte-se que a individualização do bem 

sobre o qual recai a penhora é essencial, tornando os atos de disposição desprovidos de 

eficácia. 

Em face do exposto, podemos conceituar penhora como um ato executivo 

realizado através da intromissão do Estado no patrimônio do executado, por intermédio da 

apreensão de bens. Disto, se extrai sua finalidade que consiste em expropriar bens para 

satisfazer o direito do credor. 

Citando a definição do mestre Araken de Assis11, “a penhora é o ato executivo 

que afeta determinado bem à execução, permitindo sua ulterior expropriação, e torna os atos 

de disposição do seu proprietário ineficazes em face do processo”. 

Para efeitos didáticos, podemos separar as conseqüências da penhora no plano 

material e no plano processual. Sob um prisma processual, a penhora discrimina os bens que 

experimentarão a responsabilidade executiva, sendo corolário disto a garantia do juízo 

executório, bem como o direito de preferência do exeqüente em relação a outros eventuais 

credores quanto aos bens penhorados. Já na esfera material, a penhora destitui o executado da 

condição de possuidor direto dos bens, ou, sendo ele o depositário, altera o título da posse; 

além disto, torna sem eficácia qualquer ato de disposição do bem onerado pela penhora. 
                                                 
11  ASSIS,  Araken de. Op. Cit. Pág. 592. 
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4.3. Sistema BACEN JUD 

 

 

O sistema BACEN JUD pode ser compreendido como um sistema informático, 

com vistas a possibilitar aos juízes obter informações sobre a existência de dinheiro na conta 

bancária dos executados, podendo assim determinar o bloqueio de contas-correntes ou contas 

de investimento. 

Tal sistema foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e está à disposição do 

Poder Judiciário, seja Estadual ou Federal, o qual, após a adesão ao convênio celebrado entre 

os Tribunais Superiores e o Banco Central, pode requerer informações por meio eletrônico 

com o uso de senha que é previamente fornecida ao magistrado.  

O principal objetivo desse sistema informático é atender o princípio da economia 

e da celeridade processual, dispensando a requisição de informações ou o envio de 

determinações por meio de papel, o que, além de demandar gastos, implica em um 

considerável dispêndio de tempo. 

Desta feita, evitando-se essa perda desnecessária de tempo, o resultado será o 

êxito da pretensão executiva, vez que a agilidade na determinação do bloqueio será um óbice 

ao executado que pretender efetuar a retirada de todos os valores constantes da conta 

bancária, com o ilícito escopo de fraudar a execução. Corolário disto será a própria garantia 

de acesso à justiça. 

O processamento do bloqueio se dá, numa descrição lacônica, da seguinte forma: 

em um site próprio para a feitura, por parte do juiz, de requerimento de informações ou 

determinação de bloqueio, o magistrado faz um pequeno relato, informando dados que 

identificam quem é o devedor e o quantum que está sendo executado. Empós, o Banco que 

recebeu a requisição eletrônica cumpre a ordem, enviando informações ao juiz.  

O sistema BACEN JUD vem sofrendo louváveis atualizações. Após a mais 

recente modificação, datada do final de 2005, o magistrado, pouco tempo depois de efetuar a 

ordem, pode se cientificar se a mesma foi cumprida pelo simples acesso ao mesmo site em 
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que a registrou. Ademais, com o aperfeiçoamento do sistema já é possível que o juiz proceda 

à transferência do valor bloqueado para outra conta que ficará sob o controle judicial. 

Outra inovação, desta vez favorável ao executado, é que hodiernamente é mais 

célere o procedimento de desbloqueio dos valores que, porventura, hajam ultrapassado o 

numerário devido. 

Assim, com as melhorias realizadas no sistema, a tendência será rechaçar cada 

vez mais as críticas feitas a penhora “on line”. 
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5. MODIFICAÇÕES RELEVANTES NO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL NO QUE TANGE À PENHORA DE DINHEIRO. 

 

 

Duas foram as leis que deram propulsão à reforma do Código de Processo Civil 

no que atine, precipuamente, ao rito das execuções, quais sejam: lei n°. 11.232/2005, que 

modificou principalmente a sistemática da execução fundada em título judicial; e a lei n°. 

11.382/2006, que acelerou o processo de execução fundado em título extrajudicial. 

Cumpre dizer que, com o advento das indigitadas leis, houve significativas 

alterações no diploma legal aqui explorado, notadamente no que concerne à execução de 

título executivo judicial. Desse modo, para dar cumprimento a uma sentença que condena 

alguém ao pagamento de quantia certa, não é mais preciso ingressar em juízo com uma ação 

autônoma de execução, o que, inelutavelmente, implicava em um excessivo malbarato de 

tempo cumulado com o dispêndio inato aos atos processuais. 

Aliás, a superação de um processo executivo moroso foi a diretriz que guiou os 

legisladores, culminando na elaboração dos diplomas legislativos mencionados e incluindo, 

no Código de Processo Civil, a penhora eletrônica de dinheiro como o meio preferencial de 

realizar o direito do credor. Pelas regras que regulam a penhora “on line”, conjeturamos que 

buscou o legislador aliar a tecnologia, tão útil e presente na realidade social, ao Direito, em 

especial às disciplinas processuais. 

O que ocorreu nada mais foi que a oficialização de um instituto – penhora “on 

line” - que já havia se instalado na prática jurídica de alguns, principalmente na esfera da 

Justiça do Trabalho, onde se vê com mais ênfase a adoção da citada medida executiva. 

Nada mais digno de apreço, porquanto, para alcançar um ordenamento 

qualificado como justo e igualitário, o primeiro passo é fazer com que a ciência jurídica 

acompanhe as evoluções sociológicas. 

A compostura assumida pelos legisladores na confecção das leis processuais de 

2005 e 2006, certamente em observância à realidade social e ao que vinha comumente 
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acontecendo nos processos de execução (procrastinação e fraude), fez com que a antiga 

proteção que era dada ao executado esmaecesse, o que se deu em prol do exeqüente. 

Foi assaz oportuna a remodelação dos dispositivos atinentes à execução, uma vez 

que o devedor contumaz sempre soube fazer uso do tempo ao seu favor para frustrar o 

processo executivo, conforme pode ser observado sem esforços na prática jurídica. A fuga 

das responsabilidades que estavam na iminência de ser infligidas pelo Estado-juiz, ocorria, 

por exemplo, com a ocultação de bens penhoráveis.  

Nesse contexto, a penhora eletrônica de dinheiro afigura-se como meio capaz de 

inibir a protelação e a obstaculização da tutela de direitos. 

Não é ocioso frisar também que, medidas como a imposição da multa de 10% 

para o caso de o devedor incidir em mora, é salutar no sentido de que intimida o executado a 

esgueirar-se do adimplemento de sua condenação. 

Neste diapasão, é de bom alvitre transcrever as pertinentes ponderações de Anita 

Caruso Puchta12: 

 

Com a reforma processual que altera a execução, essa cultura amoral de não 
cumprimento e descaso com o título judicial tende a ser revertida, pois até mesmo 
agora, quem não cumpre sentença judicial em quinze dias sofrerá pena de multa de 
10%, nos termos do art. 475-J do CPC, e o executado que comete atos atentatórios 
à dignidade da justiça é penalizado com multa de 20%, conforme art. 601 do CPC. 
Um dos atos atentatórios à dignidade da justiça é o ato do devedor que, após 
intimado, não indica bens à penhora no prazo de cinco dias. 
Tais medidas coercitivas e sancionatórias auxiliam sobremaneira a descoberta do 
bem penhorável, principalmente o dinheiro que lidera a preferência legal, pois o 
detentor de dinheiro em conta necessita indicar esse bem, e, caso contrário, incorre 
em pena de multa de 20% sobre o valor da causa. 
Com essas providenciais medidas coercitivas, vê-se que a lastimável expressão 
popular no meio forense ‘ganhou mas não levou’ tende a ser minimizada na atual 
conjuntura, pós-reforma da execução no processo civil.  
 

 

Corroborando com as mudanças que se destinam a garantir a tutela executiva 

tempestiva, atualmente, para a efetiva execução de uma sentença que prevê a condenação em 

forma de pagamento de quantia certa, basta que o exeqüente, por meio de uma petição 

                                                 
12  PUCHTA, Anita Caruso. Penhora de Dinheiro on-line. Curitiba: Juruá, 2008, pág. 49. 
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simples, postule ao juiz o adimplemento do dispositivo decisório. Isto se fará necessário 

somente no caso de o executado não cumprir a sentença sponte propria. 

Regulamentando o tema, reza o artigo 475-J, do Código de Processo Civil, que 

caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o 

efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, 

inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. 

Observe-se que o prazo de quinze dias para a realização do pagamento começa a 

contar da data da intimação da sentença que determinou a prestação pecuniária.   

É de bom alvitre trazer à colação a conspícua observação de Araken de Assis13: 

 

Em seguida, a Lei 11.232/2005 deu um passo adiante, tornando incidental a 
execução de prestações pecuniárias derivadas de título judicial (art. 475-N). Em 
princípio, não há outra citação, com a ressalva do art. 475-N, parágrafo único; o 
prazo de cumprimento flui da exigibilidade da condenação e, ultrapassado o 
interstício assinado ao cumprimento voluntário, incide o condenado em multa 
pecuniária; e ocorreu a eliminação do incidente de nomeação. Tais são as 
características essenciais ou as peculiares da execução baseada em titulo judicial.  

 

As mudanças legais enveredaram, então, para garantir a quitação da obrigação 

pecuniária na forma que lhe é correspondente: em numerário. 

Digna de comento é a lição de Guilherme Marinoni14, afirmando que “se a 

melhor forma de penhora é a de dinheiro, e se o dinheiro em regra é depositado em 

instituição financeira, não há dúvida de que a descoberta do local em que o devedor possui 

dinheiro é fundamental para a efetividade da tutela pecuniária.” 

Ora, o profissional da área jurídica que seja contemporâneo à atual conjuntura 

social vai optar por enviar os dados do devedor ao Banco Central, e assim obter informações 

sobre a existência ou não de conta bancária com quantia suficiente para suprir o débito. 

                                                 
13  ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 572. 
14  MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela de Direitos. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, pág. 652. 
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No que diz respeito à prestação alimentícia, também há novidade. Visando 

resguardar o executado, por meio da impenhorabilidade de bens imprescindíveis à 

sobrevivência digna, o legislador tachou como absolutamente impenhoráveis “os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, 

pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao 

sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, observado o disposto no §3° deste artigo” (art. 649, IV, CPC). Adiante, 

no §2° do mesmo preceito, aduziu o legislador que a regra mencionada não se aplica no caso 

de penhora para pagamento de prestação alimentícia.  

Denota-se, deste modo, o rigor com que a reforma processual tratou os 

executados recalcitrantes, rigor este que sobeja de acordo com a natureza da dívida. E não 

poderia ser de modo contrário, uma vez que tornou-se premente a previsão de medidas que 

injetassem maior eficácia nas execuções. 

Não se pode olvidar que, no que tange à penhora de dinheiro, esta já era, na 

redação anterior do art. 655, do CPC, qualificada como prioritária. Todavia, segundo 

apregoava o caput do aludido artigo, era o devedor quem deveria indicar seus pertences à 

penhora, devendo observar que o dinheiro liderava a ordem de bens a serem nomeados. 

Já a atual redação do caput do artigo 655, aponta apenas a sequência preferencial 

para a penhora. Como saberemos então quem – exeqüente ou executado – possui a 

prerrogativa de apontar inicialmente quais bens prefere ver penhorados? A resposta para a 

indagação vem inserta no artigo 652, §2°, CPC, nos seguintes termos: 

 

Art. 652 - O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 
pagamento da dívida. 
§ 1º Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 
justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
§ 2º - O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados 
(art. 655). 
§ 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do exeqüente, determinar, a 
qualquer tempo, a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. 
(...). 
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Com a simples aferição perfunctória do preceito, visualiza-se que, do caput, 

consta que o executado será intimado apenas para purgar seu débito em três dias, incidindo 

este prazo especificamente nas execuções de título extrajudicial, enquanto às execuções de 

titulo judicial aplica-se o artigo 475-J. Relativamente à parte que irá indicar os bens a serem 

penhorados, reza o parágrafo segundo, do art. 652, asseverando que esta prerrogativa, após a 

reforma, é inerente ao credor. 

Deste modo, pela dicção legal, o juiz só intimará o executado para nomear bens à 

penhora, caso o credor não o faça. 

Em comentários ao artigo 652, obtempera Misael Montenegro Filho15: 

 

Com a reforma, observamos as seguintes modificações principais: (a) o mandado 
expedido após o recebimento da inicial não é mais de citação e penhora, mas 
de citação, penhora e avaliação, respeitando o princípio da concentração; (b) o 
prazo para pagamento não é mais de 24 h, mas de três dias; (c) o mandado é 
expedido em duas vias: a primeira sendo utilizada para o aperfeiçoamento da 
citação, enquanto a segunda é usada para viabilizar o aperfeiçoamento da penhora; 
(d) o devedor não conta mais com a prerrogativa de oferecer bem(ns) à 
penhora, em ordem preferencial: a constrição é aperfeiçoada por diligência 
realizada pelo oficial de justiça ou por indicação facultativa do credor.  (Grifo do 
Autor). 

 

Com fulcro no esposado, é inatacável a conclusão de que, conforme a regra sob 

exame, o legislador conferiu prioridade ao credor quanto à possibilidade de indicar os bens 

do executado que deverão sofrer a penhora.  

Uma crítica que se pode dirigir ao preceito em foco é que, no parágrafo primeiro, 

ele determina que o oficial proceda à penhora de bens em caso de não haver pagamento 

voluntário. Ora, a regalia do credor representada pelo parágrafo segundo (indicar bens 

observando a listagem do artigo 655) torna dispensável, ou no mínimo sem efeito 

peremptório, o comando do parágrafo primeiro, pois efetuando-se a penhora “on line”, é 

inócuo qualquer procedimento de penhora pelo oficial. 

                                                 
15  FILHO, Misael Montenegro. Código de Processo Civil Comentado e Interpretado. São Paulo: 
Atlas S.A., 2008, pág. 691. 
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Em análise combinada com o artigo 652, temos a determinação do artigo 655, 

que dispõe ser o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, 

o bem que, na ordem indicada preferencialmente pela lei n°. 11.382/2006, está em primeiro 

lugar. 

Partindo-se de uma aferição conjunta entre as duas normas, salta aos olhos o 

respaldo legal que possui o credor em exigir a penhora “on line” para ver adimplido seu 

crédito. Afirmamos isto por razões elementares: a primeira consiste no fato de que ele é 

quem deve indicar o bem sobre o qual incidirá a expropriação; a segunda é que, na execução 

por quantia certa, a obrigação se funda em uma prestação pecuniária; por fim, a terceira é que 

é exatamente o dinheiro que está elencado como bem preferencial para sofrer a penhora. 

Nada justifica, portanto, a relutância jurisprudencial em aplicar, como primeira medida 

executória, a penhora “on line”. 

Demonstrando o aludido em destaque, colacionamos os seguintes julgados: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - 
PENHORA ON LINE - BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM 
CONTA CORRENTE DO EXECUTADO - MEDIDA EXCEPCIONAL - 
CONJUGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO RESULTADO (CPC, ART. 612) E 
DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR (CPC, ART. 620) - 
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE 
CONSTRIÇÃO - COMPROVAÇÃO PELOS CREDORES -PENHORA 
SOBRE PROVENTOS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - 
CONTROVÉRSIA QUANTO A NATUREZA ALIMENTAR DE PARTE 
DO DÉBITO - INDISPONIBILIZAÇÃO VIRTUAL DE NUMERÁRIO - 
INVIABILIDADE. 
A penhora on line constituiu importante inovação no âmbito dos instrumentos 
de constrição judicial, consistindo em providência que reflete a propensão do 
processo civil contemporâneo de estabelecer a satisfação do crédito como 
princípio mais relevante da execução de títulos executivos, respondendo, com 
isso, ao anseio da sociedade por uma justiça célere e eficaz, o que vem ao 
encontro do disposto no inciso LXXVIII, art. 5º da Constituição Federal, que 
incluiu no rol dos direitos e garantias individuais a prerrogativa atinente à 
"razoável duração do processo". 
Não obstante a execução se preste a atender aos interesses do credor (CPC, 
art. 612), o desenvolvimento do procedimento expropriatório deve observar 
os limites estabelecidos pelo basilar princípio favor debitoris (CPC, art. 620), 
o qual determina a realização da execução, sempre que viável, do modo 
menos gravoso ao devedor, seja este pessoa física ou jurídica. Nessa linha de 
princípio, a realização de penhora on line, como medida extrema nos 
processos de execução, deve ser empregada diante de situações excepcionais, 
identificadas mediante uma criteriosa análise acerca das conseqüências que a 
indisponibilização de valores pode implicar, cabendo ao credor, interessado 
em beneficiar-se com a providência, demonstrar ter exaurido a busca por 
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outros bens passíveis de constrição, atendidos os pressupostos específicos. A 
constrição judicial incidente sobre remuneração do executado constitui 
medida rigorosa, sendo excepcionalmente autorizada quando, existindo 
débito de natureza alimentar (CPC, art. 649, § 2º), a indisponibilização de 
proventos depositados em conta corrente não privar o devedor de um mínimo 
patrimonial indispensável para a existência humana condigna. (TJ/SC, 
Agravo de Instrumento n. 2006.044499-4, Rel. Dês. Salete Silva Sommariva 
– Terceira Câmara de Direito Civil - DJ 20/03/2007). 

 

A mesma Lei renovadora (11.382/2006) inseriu no Código de Processo Civil o 

artigo 655-A, o qual preceituou que a penhora “on line” deve ser realizada pelo juiz após o 

requerimento do exeqüente, diligenciando aquele no sentido de requisitar à autoridade 

supervisora do sistema bancário informações sobre a existência de ativos no nome do 

executado, podendo, no mesmo ato, determinar a indisponibilidade dos mesmos até o valor 

constante da execução. 

Em atendimento ao princípio do favor debitoris, inserto no artigo 620 do Código 

de Processo Civil, pelo qual o juiz determinará que a execução se realize do modo menos 

gravoso quando houver para o credor vários meios para sua promoção, determinou-se também 

nova redação ao artigo 668 do mesmo diploma. 

É forçoso constatar, desta maneira, que a norma em tela (art. 668) mitigou a 

rigidez do novo tratamento dispensado ao executado, prescrevendo que o devedor poderá 

requerer a substituição da penhora, desde que haja comprovação cabal de que a troca não 

acarretará prejuízo algum ao exeqüente, bem como será menos onerosa para o executado. 

Assim, compulsando as jurisprudências supra transcritas, data maxima venia, não 

há como vislumbrar fundamento que dê guarida às fundamentações discorridas nas mesmas, 

mormente quando assevera que o procedimento expropriatório esbarra nos limites impostos 

pelo princípio do favor debitoris. Ora, se de um lado as modificações na execução de quantia 

certa contra devedor solvente dispensou um tratamento mais recrudescido ao executado, de 

outro abriu possibilidade para que o mesmo reverta o objeto da penhora quando esta, na 

forma como se efetuou, corresponder a um demasiado ônus. 

Outrossim, relativamente ao sistema BACENJUD, a nova versão deste possibilita 

o rápido desbloqueio das verbas absolutamente impenhoráveis (art. 649, IV); bem como, em 
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não havendo prejuízo para o credor, a alteração do objeto de penhora, isto é, desbloqueia-se o 

dinheiro e penhora outro bem. 

Sem despender esforços, podemos compreender, utilizando a boa recomendação 

hermenêutica de interpretação sistemática, que os novels artigos inseridos no Código de 

Processo Civil se unem para fazer sobrepujar um fim lídimo e soberano: o deslinde com êxito 

da execução, que já vinha contando com notório descrédito por parte daqueles que dela se 

valiam. 

Sydney Sanches16 assim adverte: 

 

Não haverá justiça forte enquanto houver demora no julgamento na execução e no 
cumprimento da decisão judicial. Não adiantaria facilitar o acesso, se a conclusão 
do julgamento não for igualmente facilitada, por mais independente que a justiça 
seja. A justiça forte é aquela no qual o povo acredita. Agora, se o cidadão acredita 
que vai ganhar seu dinheiro daqui há dez anos, ele, com certeza, não confiará na 
justiça.  

 

 

5.1. Eficácia Temporal das Novas Normas de Execução 

 

 

Diversas são as regras que disciplinam o início da vigência, ou seja, quando deve 

ser conferida aplicabilidade às normas processuais. Estas são submetidas à regra geral 

estabelecida pela Lei de Introdução ao Código Civil, cujos artigos referentes ao direito 

intertemporal são os que seguem: 

 

Art. 1o  Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e 
cinco dias depois de oficialmente publicada. 

                                                 
16  SANCHES, Sydney. Anotações sobre as perplexidades e os caminhos do processo civil 
contemporâneo. Revista da Escola Paulista da Magistratura, São Paulo: v. 2, n. 1, Nov. 2001, p. 11. 
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(...) 
§ 3o  Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, 
destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a 
correr da nova publicação. 
(...).” 
“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
(...). 

 

No que atine à lei 11.232, de 23 de dezembro de 2005, em conformidade com o 

disposto no seu artigo oitavo, ela excetuou-se à regra geral acima transcrita, entrando em 

vigor seis meses depois da data de sua publicação. 

Já a lei 11.382, de 07 de dezembro de 2006, possuía também, em seu artigo 

sexto, determinação de que só passaria a valer depois de passados seis meses da publicação. 

Tal dispositivo foi vetado, incidindo então a regra geral, pela qual a Lei passaria a viger após 

45 dias de sua publicação. Entretanto, em 10 de janeiro de 2007, a mesma Lei foi 

republicada, alterando-se o termo “houver” do artigo 656, III, por “houverem”. 

Preconiza o parágrafo terceiro, do artigo primeiro, da LICC, que, em havendo 

republicação do texto de uma lei antes de entrar em vigor, o prazo começa a correr dessa 

nova publicação.  

Diante disto houve uma celeuma acerca da verdadeira data em que a lei 

11.382/2006 entraria em vigor. 

Respeitadas as opiniões em contrário, não se justifica o apego exacerbado ao 

comando do art. 1°, §3°, da LICC, nesse caso, já que a republicação da lei se deu apenas para 

correção de um erro gramatical. Reputa-se, então, mais escorreito que a data de entrada em 

vigor da lei 11.382/2006 seja 45 dias após 07 de dezembro de 2006, sendo este, aliás, o 

posicionamento que contou com o consentimento geral. 

Em respeito à coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido (art. 6°, 

LICC), não paira dúvida de que, aos processos findos, não se aplica uma nova lei de cunho 

processual, passando esta a incidir sobre as ações ajuizadas posteriormente à sua vigência. 

A problemática a respeito da aplicabilidade de novas normas processuais surge 

quando, no curso de um processo, há sucessão de leis.  



 36 

Esclarecendo o assunto, lecionam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada 

Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco17: 

 

Diante do problema, três diferentes sistemas poderiam hipoteticamente ter 
aplicação: a) o da unidade processual, segundo o qual, apesar de se desdobrar em 
uma série de atos diversos, o processo apresenta tal unidade que somente poderia 
ser regulado por uma única lei, a nova ou a velha, de modo que a velha teria de se 
impor para não ocorrer a retroação da nova, com prejuízo dos atos já praticados até 
sua vigência; b) o das fases processuais, para o qual distinguir-se-iam fases 
processuais autônomas (postulatória, ordinatória, instrutória, decisória e recursal), 
cada uma suscetível, de per si, de ser disciplinada por uma lei diferente; c) o do 
isolamento dos atos processuais, no qual a lei nova não atinge os atos processuais 
já praticados, nem seus efeitos, mas se aplica aos atos processuais a praticar, sem 
limitações relativas às chamadas fases processuais.  

 

O terceiro sistema é o que prevalece entre os doutrinadores, sendo inclusive 

confirmado no Código de Processo Civil, art. 1.211, pelo qual, ao entrar em vigor, suas 

disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes. 

Expostas essas regras gerais sobre a eficácia intertemporal das normas 

processuais, podemos extrair como corolário o fato de que os preceitos que dão prioridade ao 

credor para nomear o bem que deseja ver penhorado, assim como os que priorizam pela 

penhora “on line”, devem ser observados no processo em curso, independentemente de este 

ter-se iniciado na égide da lei anterior, ou de já estar em fase de execução. 

Apesar de, aparentemente, ser uníssono que as novas normas processuais 

aplicam-se aos atos ainda não praticados no curso do processo, cabe alertar que em alguns 

julgados ainda verifica-se uma dissensão sobre o assunto. Veja-se: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA ON-LINE ATRAVÉS 
DO SISTEMA BACEN-JUD. Indicação de bens a penhorar pelo devedor em 
momento anterior à vigência da lei 11382/06. Embora a nova lei não imponha ao 
exeqüente o dever de diligenciar a localização de outros bens para só depois ser 
promovida a penhora on line, implicando decisão nesse sentido  ofensa ao disposto 
no art. 5°, inc. II, da CF, o fato é que no caso dos autos o devedor, ainda sob a 

                                                 
17  CINTRA, A. C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C.R. Teoria Geral do Processo. 22. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 105. 
 



 37 

vigência da lei velha, indicou bens a penhora, usando de faculdade que lhe era 
assegurada pelo sistema, sobre os quais o credor silenciou, configurando 
obstáculo suficiente para, por ora, afastar a providência da penhora on line. 
AGRAVO IMPROVIDO. (Destacamos) (TJRS – Agravo de Instrumento nº. 
70019893437 – 17ª Câmara Cível – Rel. Des. Elaine Harzheim Macedo – DJ 
09.08.2007). 
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6. PRINCIPAIS INSURGÊNCIAS CONTRA A PENHORA “ON LIN E” 

 

 

São várias as críticas apontadas por aqueles que se posicionam contrariamente à 

penhora eletrônica de dinheiro. Entrementes, nenhuma delas resiste a uma análise mais 

açodada da legislação, a qual é capaz de suplantar quaisquer exprobrações diante das 

facilidades implementadas pelo legislador, no sentido de sanar possíveis ônus gravosos 

impingidos ao executado. 

Empós feito um apanhado geral na doutrina e jurisprudência, é possível citar as 

seguintes insurgências realizadas de forma mais assídua contra a penhora “on line”. Ei-las: 

1. Multiplicidade de bloqueios e conseqüente excesso na execução; 

2. Não distinção do tipo de conta bloqueada, podendo-se atingir créditos 

legalmente previstos como impenhoráveis; 

3. Violação do direito ao sigilo bancário; 

4. Vilipêndio às garantias do contraditório e da ampla defesa; 

5. Facilitação à desconsideração da personalidade jurídica de empresas, 

alcançando-se o patrimônio dos sócios e administradores; 

6. Violação ao Princípio do favor debitoris. 

Adiante, serão rebatidas todas as exprobrações citadas como forma de demonstrar 

que carece de razão aqueles que ainda se insurgem contra o instituto aqui tratado. 

Quanto à crítica número um, é mister reconhecer, por exemplo, que o juiz, ao  

determinar a penhora “on line” informando apenas o CPF do executado, provavelmente o 

bloqueio recairá sobre todas as contas que este possuir indistintamente, haja vista que não foi 

precisada qual a conta objeto da penhora. Corolário de tal procedimento é o indesejável 

excesso na execução. 
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Tal estorvo, porém, poderá ser mitigado com uma dose maior de zelo por parte 

do credor, o qual, sempre que houver condições para tanto, deverá diligenciar no sentido de 

auferir informações acerca de quantas e quais os números das contas de titularidade do 

executado, bem como o valor depositado em cada uma. 

Ainda que não seja possível este desvelo pelo exeqüente, a penhora “on line” não 

pode ser obstada sob a argumentação de evitar a multiplicidade de bloqueio e o excesso na 

execução. 

Isto porque, conforme o já expendido em linhas pretéritas, a nova versão 2.0 do 

sistema BACEN JUD possibilita o desbloqueio rápido do valor que ultrapassa o realmente 

devido, assim como a liberação das demais contas que foram bloqueadas. O magistrado pode 

fazer o requerimento de desbloqueio em um dia, e no dia seguinte já receber a resposta do 

Banco Central sobre o atendimento de sua requisição. 

A problemática sugerida pela segunda crítica em muito se assemelha à primeira, 

uma vez que, quando a autoridade bancária realiza a requisição judicial de bloqueio de 

numerários, não se faz uma prévia investigação sobre a natureza da conta, isto é, não é 

aferido se na conta está depositado um dos tipos de proventos qualificados como 

absolutamente impenhoráveis pelo artigo 649, IV, do CPC. 

Ora, assim como foi aduzido concernentemente à insurgência número um, a 

celeridade no desbloqueio desses valores que não podem ser objetos de constrição, com 

exceção do caso de dívida alimentícia, faz perder o valor qualquer resistência contra a 

penhora eletrônica. 

Registre-se, por oportuno, que o artigo 655-A, §2º, do CPC, confere ao executado 

a atribuição de comprovar que as quantias depositadas em conta corrente estão acobertadas 

pelo manto da impenhorabilidade ou referem-se à hipótese do inciso IV, do artigo 649, da 

mesma lei. Somando-se isto à agilidade de desbloqueio garantida pelo sistema BACEN JUD, 

merece reproche as duas primeiras críticas aqui elencadas. 

Não se pode, vale dizer, ser demasiadamente condescendente com quem violou a 

boa-fé nas relações intersubjetivas, ou seja, contraiu obrigações e não as honrou. Ressalte-se 

que aqui não se está advogando a repudiação aos direitos básicos dos devedores, mas sim 
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querendo alertar para o fato de que não é salutar evitar totalmente o que significa uma 

pequena e sanável lesão ao executado, em detrimento de quem está com a razão na querela: o 

exeqüente. 

Esclarecendo o que foi dito, o bloqueio múltiplo, em excesso, ou de verbas 

impenhoráveis, com duração de no máximo um ou dois dias, não é capaz de causar um 

prejuízo irremediável ao devedor. Já o credor, se não tiver seu pleito de penhora “on line” 

deferido, poderá ter o direito à satisfação do seu crédito frustrado, haja vista que não é 

ignorada na prática forense a astúcia com que os executados em geral agem nos processos em 

que assim figuram. 

Outrossim, o fato é que a execução deve se guiar de modo a concretizar o direito 

do credor. Segue, nesse sentido, entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. A USÊNCIA 
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR  
ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. ART. 557, DO CPC. 
APLICAÇÃO. 
1. omissis 
2. A exegese do art. 656 do CPC (aplicável subsidiariamente à execução fiscal) 
torna indiscutível a circunstância de que a gradação de bens estabelecida no 
artigo 655 visa favorecer apenas o credor/exeqüente, porquanto a nomeação 
pelo executado só é válida e eficaz se houver concordância daquele. 
3. Tendo o Tribunal a quo concluído pela configuração da hipótese extremada, 
afastar tal premissa esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 
4. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar 
seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional 
equivalente a que seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão 
colegiado. 
5. A ratio essendi do dispositivo, com a redação dada pelo artigo 1º, da Lei 9.756/98, 
visa desobstruir as pautas dos tribunais, dando preferência a julgamentos de recursos 
que encerrem matéria controversa. 
6. Prevalência do valor celeridade à luz do princípio da efetividade (Precedentes 
do STJ: AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, 3.ª Turma, DJ 05.06.2006; AgRg no REsp 805.432/SC, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, 2.ª Turma, DJ 03.05.2006; REsp 771.221/RS, Rel. Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, 1.ª Turma, DJ 24.04.2006 e; AgRg no Resp 743.047/RS, Rel. 
Min. FRANCISCO FALCÃO, 1.ª Turma, DJ 24.04.2006). 
7. Agravo Regimental desprovido. (Destacou-se) (STJ, AgRg no Agravo de 
Instrumento nº. 751.631/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 1. T.,  DJ 14.12.2006). 
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Em esmerada exposição sobre o tema, Christian Garcia Vieira e Marco Antônio 

Garcia Lopes Lorencini18 discorrem: 

 

Muito se reclamava do sistema de penhora on-line em que era freqüente verificar o 
bloqueio de todas as contas do executado, por vezes, em valor muito superior ao 
deduzido na demanda. Outra crítica versava sobre o método para efetivação da 
penhora on-line e o sistema de desbloqueio mediante o envio de ofícios. Os atuais 
sistemas, em novas versões Bacen Jud 2.0 (www.bcb.gob.br/judiciario) buscam 
contornar esses problemas permitindo às instituições bancárias enviarem suas 
respostas diretamente para o site do Banco Central, agilizando a correspondência 
entre o juízo e a instituição. Ao mesmo tempo busca minimizar os efeitos colaterais 
e tornar mais ágil o processo executivo. 

 

No que atine à terceira crítica (afronta ao direito de sigilo bancário), ela também 

não merece prosperar, haja vista que o claro escopo insculpido no parágrafo primeiro, do 

artigo 655-A, pela lei 11.382/2006 foi o de assegurar ao executado o sigilo bancário. Dispõe 

o retro-mencionado dispositivo que as informações requisitadas pelo juiz circunscrever-se-ão 

à existência ou não de depósito ou aplicação na conta do devedor. 

Quanto a isto, ensina Misael Montenegro Filho19:  

 

Para evitar a exposição pública das contas do executado, entendemos que o 
magistrado deve determinar que o processo tramite em segredo de justiça, após a 
juntada das informações originadas do Banco Central aos autos, preservando o 
sigilo bancário do devedor.  

 

Em artigo sobre o assunto, com maestria expõe Gabriel da Silva Fragoso 

Machado20: 

 

                                                 
18  BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Coords.). Execução Civil e Cumprimento de 
Sentença. São Paulo: Método, 2007, pág. 62. 
19  FILHO, Misael Montenegro. Código de Processo Civil Comentado e Interpretado. São Paulo: Atlas 
S.A., 2008, pág. 696. 
20 MACHADO, Gabriel da Silva Fragoso. Penhora on line: Credibilidade e agilidade na execução 
trabalhista. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5540>. Acesso em: 05 abr. 2009. 
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A inconstitucionalidade sustentada por alguns, sob o prisma de haver quebra 
do sigilo bancário, não deve ser acolhida, tendo em vista que o Juíz não fica 
sabendo e nem se interessa em saber quanto o devedor tem em sua conta 
bancária, vejamos: 
1º) Não há inconstitucionalidade, porque a penhora recai sobre valor pré-
determinado, qual seja, o valor do débito executado ou, não havendo saldo 
suficiente para atingi-lo, recai sobre o valor total existente na conta, não 
havendo em nenhum momento, divulgação de lançamentos ou depósitos 
referentes ao titular da conta. 
2º) Porque, não concretizada a penhora por falta de saldo suficiente, o Juízo 
apenas recebe uma comunicação do banco de que não foi possível o bloqueio 
desejado, não informando sequer saldo da conta, eventuais lançamentos, 
débitos ou qualquer outra informação que possa, efetivamente, adentrar na 
intimidade ou privacidade do titular da conta, o que violaria não só o inciso 
X, como também o inciso XII, do art. 5° da CF/88. 
3º) Também não há inconstitucionalidade, porque o procedimento utilizado 
na penhora on line pouco se distancia da antiga fórmula utilizada, qual seja, a 
ida do oficial de justiça à agência bancária, fórmula aplicada sem maiores 
polêmicas há muito tempo. O que ocorre agora é que o procedimento é 
eletrônico, tendência que deve atingir o maior número de atos processuais 
passíveis de informatização. 
Vejamos novamente, que no método antigo, o Juíz no processo executivo, 
requisitava informações ao Banco Central, para que este através de seu 
correio eletrônico enviasse ao juízo as contas bancárias existentes em nome 
do devedor com seus respectivos saldos. Estas informações solicitadas 
demoravam cerca de quatro a cinco meses para serem processadas. Com as 
respostas do ofício, este documento ficava acautelado em juízo, a fim de que 
o credor pudesse, verificando a existência de saldo, requerer ao Juiz a 
penhora do valor correspondente ao seu crédito. 
Vale ressaltar que, os documentos acautelados, quando não juntados também 
nos autos do processo principal, poderiam ser vistos pelo Juiz, pelos 
serventuários do juízo, pelas partes, pelos advogados, ou seja, por todos 
aqueles envolvidos no processo. Contudo, como já havíamos dito, no 
procedimento on line, somente o Juiz tem conhecimento da existência 
daquela conta bancária. Dessa forma, porque então anteriormente, não se 
falava em quebra do sigilo bancário? 

 

Quanto ao suposto desprezo aos direitos constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, as alegações nesse sentido se mostram deveras esdrúxulas, visto que, no caso 

de deferimento de penhora “on line”, como em qualquer outra aplicação de constrição, o 

executado goza do direito de se contrapor à execução contra si encetada, por intermédio, e. 

g., da exceção de pré-executividade; da impugnação prevista no artigo 475-L, do CPC, a qual 

é interposta contra o cumprimento de sentença fundado em título judicial; e dos embargos à 

execução, limitando-se este às execuções de título extrajudicial. 

A exceção de pré-executividade foi instituída com o fito de poder o executado 

questionar as irregularidades da execução que são de ordem pública, que não exigem dilação 

probatória e que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Este ato processual pode 
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ser utilizado, por exemplo, quando são penhoradas quantias que possuem a redoma da 

impenhorabilidade. 

A impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, é mais uma opção que 

se apresenta ao executado que julga estar sofrendo uma iniqüidade com a penhora. 

Já os embargos executórios ganharam nova forma também através da lei 

11.382/2006, segundo a qual não se faz mais imprescindível a garantia prévia do juízo para a 

sua interposição. É esta a dicção do artigo 736 do Código de Processo Civil. Esse novo 

regime da ação de embargos facilitou para o devedor o exercício de sua defesa, pois não mais 

precisará constranger seu patrimônio para atacar os fundamentos da ação executiva contra si 

dirigida.  

Assim, o executado usufrui de um leque de meios legais para se contrapor à 

execução, caso repute estar eivada de irregularidades, dependendo a escolha das matérias que 

serão questionadas e do título em que se funda a execução. 

Ora, é forçoso convir que, se o executado não apresenta qualquer defesa, não 

pode, para afastar a incidência da penhora, suscitar a seu favor que a mesma é ilegal por não 

lhe assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Apesar de ser cediço que na fase executória a cognição e o contraditório são 

mitigados, não significa que há uma total supressão desses direitos.  

Ademais, ainda que insistam em sustentar que a relativização do contraditório 

quando efetuada a penhora macula o processo, isto não pode ser usado apenas para retorquir 

a penhora “on line”, mas sim todas as outras formas de penhora. 

No que diz respeito à suposta facilidade em desconsiderar a personalidade 

jurídica das empresas por meio da penhora “on line”, isto padece de razão. Ora, as empresas 

adquirem personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos no órgão 

competente e, empós feito isto, automaticamente as empresas passam a ter autonomia 

patrimonial, desvinculando-se seu patrimônio do patrimônio de seus sócios. 

Desta forma, se uma empresa contrai débitos e não os honra, o patrimônio que 

deverá se sujeitar à penhora é o da própria empresa, e não o dos seus sócios. 
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As hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o 

patrimônio dos sócios ou administradores são outras, cabalmente diversas da penhora “on 

line”. 

O Código Civil regula essas hipóteses em seu artigo 50 que assim estabelece: 

 

Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo que os 
efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares 
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

 

O Código Tributário Nacional e o Código de Defesa do Consumidor também 

trazem dispositivos que regulamentam de forma mais específica a desconsideração da 

personalidade jurídica das empresas, mas não destoam do preceito supra transcrito. 

Com espeque no exposto, conclui-se que o patrimônio de uma empresa em nada 

difere do patrimônio de uma pessoa natural, podendo ser objeto de constrição caso não 

satisfaça o direito de seus credores. Assim, o magistrado só deverá determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica se a parte exeqüente provar que os sócios da 

empresa agiram de forma a praticar o desvio de finalidade, desvirtuando o instituto da 

personalização, quer pela fraude quer pelo abuso de direito. 

Desse modo, as hipóteses que autorizam levantar o véu da personalidade jurídica 

já precediam o instituto da penhora “on line”, não subsistindo qualquer razão para se imputar 

à penhora de dinheiro a facilidade em se desconsiderar a personalidade jurídica das 

empresas. 

Por fim, a última crítica recorrente, a qual se observa na doutrina e jurisprudência 

com mais usualidade, é a alegação de que a penhora “on line” fulmina o princípio do favor 

debitoris, isto é, da imposição de obrigação menos onerosa ao executado. 

Por ser esta a insurgência mais freqüente, receberá análise detida em tópico 

próprio. 
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6.1. Penhora de Dinheiro “on line” x Princípio da Menor Onerosidade para o 

Executado 

 

 

O princípio do favor debitoris, consoante já adiantado em tópicos anteriores, está 

encampado no artigo 620 do Código de Processo Civil, garantindo ao executado que a 

execução deverá tomar o rumo que lhe seja menos oneroso. 

Tal se justifica porque não é aceitável, em prol da garantia de satisfação do crédito 

do exequente, privar o devedor dos bens necessários a uma sobrevivência digna, ou impingir 

medidas executivas notoriamente gravosas, enquanto existente outra forma menos onerosa de 

solver o débito. 

Conclui-se, portanto, que este princípio está alicerçado em outro maior, qual seja: 

o princípio da dignidade da pessoa humana. 

É edificante e consentâneo aos princípios insculpidos na Constituição Federal que 

haja expressa previsão da garantia ao executado de que a execução deverá ser-lhe o menos 

onerosa possível. Contudo, tal axioma não deve ser interpretado como uma garantia absoluta a 

ser aplicada em detrimento do próprio direito do credor. Se assim fosse, o Código de Processo 

Civil abrigaria uma incongruência inadmissível, porquanto a execução, conforme salientado 

anteriormente, deve se dar no interesse do credor. 

Destaque-se, por pertinente, que o princípio da menor onerosidade não se 

sobrepõe aos outros ínsitos à execução, dentre eles o princípio que está encartado no artigo 

612 do CPC, estabelecendo que a execução deve prosseguir de forma que seja útil ao credor.  

O ministro do Superior Tribunal de Justiça e eminente conhecedor de Direito 

Processual Civil, Teori Albino Zavascki, emérito defensor de que a ordem legal do artigo 

655 não ofende o princípio do favor debitoris, já proferiu lição de destaque no bojo de um 

Agravo Regimental interposto perante o STJ: 
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ORDEM DE 
PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 
EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NOTAS DO 
BANCO CENTRAL. PENHORABILIDADE, NÃO, PORÉM, COMO BEM 
EQUIPARADO A DINHEIRO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO 
CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 
ESPECIAL. 1. omissis. 2. omissis. 3. Dispondo o executado de dinheiro para 
oferecer à penhora, não lhe assiste o direito de substituir tal bem por Notas do Banco 
Central, já que isso compromete a ordem legal de penhora. Precedentes: REsp 
884468 / SP, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 05.11.2007; AGA n. 727.021/SP, Min. 
Denise Arruda, DJ de 18.12.2006. 4. Não cabe, com base no art. 620 do CPC (que 
consagra o princípio da menor onerosidade), alterar, em benefício do devedor, a 
ordem legal de penhora. Tal ordem, é estabelecida em favor do credor e da maior 
eficácia da atividade executiva. Somente em situações excepcionais é que se admite 
sua inversão e desde que, reconhecidamente, isso não cause prejuízo algum ao 
exeqüente (CPC, art. 668). De qualquer modo, investigar se, no caso concreto, a 
relativização da ordem da penhora é justificável ou não em face daquele princípio, 
como pretende a recorrente, é juízo que envolve exame de fatos, incabível no âmbito 
do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 5. Agravo conhecido para, desde 
logo, negar seguimento ao recurso especial."(STJ, AgRg no Ag 900581/SP, Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, 1.T., DJ 12.12.2007). 

 

 

Ademais, insta frisar que, em sendo penhorado bens outros diversos do dinheiro, 

importará em mais gastos a serem suportados pelo executado, uma vez que é este quem 

responde pelos custos adicionais do procedimento de conversão. 

Sensível ao tema, eis algumas jurisprudências do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça que apontam a necessidade de ponderar os interesses conflitantes do exeqüente e do 

executado: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO 
AGRAVADA (INTEMPESTIVIDADE), PORQUANTO OBSERVADO O PRAZO 
PREVISTO NO ART. 508 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVA. 
1. omissis 
2. “O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à 
luz dos interesses de cada parte.” Por outro lado “a apreciação na instância 
especial da aptidão do bem para a satisfação do crédito exeqüendo encerra matéria 
fática cuja cognição é interditada pela súmula 07 do E. STJ” (AgRg no Resp 
627.541/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 21.03.2005). 
3. omissis. (Destacou-se) (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento n°. 773.796/SP, 
Rel. Min. Denise Arruda, 1. T., DJ de 01.02.2007). 
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PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 165 e 458 DO 
CPC – PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA – SÚMULAS 282/STF E 
211/STJ – PENHORA – DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO – CARTA DE FIANÇA 
BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 
NÃO COMPROVADA – SÚMULA 13. 
(...) 
- Fora do Sistema da Execução Fiscal (LEF , art. 15), a penhora sobre dinheiro 
(créditos de conta-corrente) não pode ser substituída sobre fiança bancária sem a 
concordância do exeqüente mesmo em nome do princípio da menor onerosidade da 
execução (CPC, art. 620) 
- (...).  
(STJ, Recurso Especial n°. 796.734/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3. T., 
DJ de 18.12.2006). 
 

 

Os magistrados, portanto, nos processos de execução ou na fase de cumprimento 

de sentença, se vêem diante de um aparente impasse: de um lado há o direito do credor de 

requerer a penhora sobre o bem de sua preferência e, recaindo a opção sobre a penhora “on 

line”, deve esta ser deferida, pois assim a Lei Processual Civil autoriza; de outro lado, há, em 

defesa do devedor, o princípio da execução menos gravosa, o qual, em conformidade com o 

aduzido, não deve ser interpretado de maneira absoluta, para não dar margem a pretensões 

escusas do réu. 

Nesse diapasão, eis a eloquência de Leonardo José Carneiro da Cunha21: 

 

Desde logo, imperioso deixar claro que o princípio em estudo, aliás, como outro 
qualquer, jamais pode servir de pretexto para encobrir ilegalidades, para proteger o 
devedor inescrupuloso, que se vale do processo para ludibriar o credor em sua boa-
fé ou postergar irregularmente o cumprimento de sua obrigação. 
Menor onerosidade não significa abrigo para chicanice, muito menos desculpa para 
incidentes infundados ou protelatórios, vez que tal princípio há de estar atrelado à 
boa-fé e lealdade processual, como exposto anteriormente. 
A previsão do princípio da menor gravosidade se deve a razões humanitárias, de 
equidade, em respeito a valores fundamentais do ser humano, como a vida, saúde e 
moradia, evitando o abuso ou o mero capricho do credor.  

 

Desta feita, não se pode potencializar os efeitos do artigo 620 do Código de 

Processo Civil, olvidando do fato de que ele está inserido em uma ordem constitucional que 

preza também pela satisfação do litigante detentor de direitos.  

                                                 
21  BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Coords.). Execução Civil e Cumprimento de 
Sentença. São Paulo: Método, 2007, pág. 540. 
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Por esse motivo que o princípio da proporcionalidade com suas sub-regras, já 

esposadas neste trabalho, devem socorrer o julgador no caso concreto, subsidiando-o a deferir 

ou não o requerimento de substituição da penhora com base no artigo 668 do Código de 

Processo Civil. 

Em suma, para bem atender os dispositivos legais pertinentes ao assunto, deve o 

juiz a priori conceder o pleito de penhora “on line. Em sendo este meio executivo um 

verdadeiro ônus para o executado, pode o juiz, a requerimento daquele e com fulcro no artigo 

620 c/c o artigo 668, deferir a substituição da penhora eletrônica de dinheiro por outro bem. 

Deste modo, superado estará o embaraço causado pelo aparente conflito entre os 

artigos 655 c/c 655-A e 620, do CPC.  

No ensejo, é de se louvar o seguinte posicionamento jurisprudencial que, ainda 

antes da reforma processual civil, já dispunha de modo a defender a efetividade processual, 

rechaçando o comum álibi que os executados suscitam, qual seja: o princípio insculpido no 

artigo 620, CPC: 

 

Processo Civil – Execução – Nomeação de bens à penhora – Irregularidade – 
Devolução da indicação ao exeqüente – Recurso provido. 
1. O princípio segundo o qual a execução deve realizar-se da forma menos gravosa 
possível para o devedor não tem o condão de subverter o procedimento contemplado 
em lei, um dos sustentáculos do devido processo legal. 
2. Não nomeando o executado bens nos termos da lei, não fica o exeqüente obrigado 
a observar a gradação legal na indicação do bem a ser penhorado. (STJ, Recurso 
Especial 1.813/RJ, Rel Ministro Sálvio Figueiredo, 4. T.,  DJ 19.03.1990). 
 

 

6.2. A Relutância do Judiciário Quanto a Aplicação da Penhora “On Line” 

 

 

A parca adoção da penhora eletrônica de dinheiro como medida executiva retrata 

o quanto o judiciário tem deixado à míngua a aplicação dos dispositivos processuais civis. 
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Não se está dizendo que os magistrados, em unanimidade, se furtam de garantir o 

direito do credor à penhora “on line”; entretanto, é forçoso reconhecer que há ainda uma 

clara relutância na adoção desse meio executivo. 

Como já aduzido ao longo desse estudo, não é novidade o fato de o dinheiro ser o 

bem preferencial para submeter-se à penhora. Acontece que, anteriormente às modificações 

legislativas, era ao responsável pelo débito que cabia indicar os bens para a penhora, sendo 

que eram raras as vezes que o próprio executado nomeava seu dinheiro depositado em conta 

bancária à constrição. 

Dedicando-se ao tema, ainda antes do advento da lei 11.382/2006, o preclaro 

Cândido Rangel Dinamarco22 já advogava a penhora de dinheiro depositado em banco, 

mesmo quando nem se ouvia falar em sistema BACENJUD: 

 

Embora o art. 655 do Código de Processo Civil não inclua expressamente os 
depósitos bancários entre os bens a serem nomeados à penhora, a leitura moderna 
de seu inc. I revela que onde se fala em dinheiro, fala-se também nesses depósitos. 
A linguagem desse dispositivo, herdada do Código anterior e de diplomas ainda 
mais antigos, é ligada a velhos e talvez saudosos tempos idos, em que as pessoas 
conservavam dinheiro em suas residências, escritórios, cofres ou debaixo do 
colchão, como se costuma dizer. (...) O dinheiro está nos bancos e o patrimônio 
pecuniário das pessoas não passa de uma realidade contábil, em que as cédulas 
monetárias desempenham função menor. Em tempos atuais, ter dinheiro é ter 
depósitos ou aplicações em banco. (...) Quem não acreditasse que em tempos 
modernos os depósitos equivalem a dinheiro (art. 655, inc. I), não poderia negar 
que esse crédito existe e, como crédito, comporta penhora (art. 655, inc. X). A 
jurisprudência dos tribunais é em linhas gerais nesse sentido, mas ainda falta 
energia aos juízes, os quais relutam em expedir ofícios, pedir informes ao Banco 
Central, mandar bloquear depósitos até que se faça a penhora etc.; é preciso vencer 
temores infundados como esses, com a consciência de que o juiz tem o poder de 
determinar providências dessa ordem e o dever de prover à efetiva realização dos 
direitos, saindo da condição pouco honrosa de um mero expectador tímido e 
reverente. 

 

 

Com a alteração legal, inserindo o instituto da penhora “on line” no CPC e 

conferindo ao credor o direito de indicar os bens que deseja ver penhorado, acreditou-se que 

seria mais comum a observância da ordem legal dos bens sujeitos à penhora. 

                                                 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. 4. Editora Malheiros, 
2004: São Paulo, págs. 332 e 333. 
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Todavia, não é isto que se observa ao proceder a uma pesquisa jurisprudencial. 

Assim como ocorria outrora, ainda é patente a inobservância da cogente norma inserta no 

artigo 655 combinado com o artigo 655-A.  

A justificativa mais comum esposada pela maioria da jurisprudência é que a 

penhora “on line” violaria o princípio da menor onerosidade para o executado. O tópico 

anterior já foi dedicado a discorrer sobre a insuficiência deste argumento. No presente tópico, 

revela-se como escopo explorar a incongruência, bem como a ofensa legal em que incorrem 

as decisões que destoam do mandamento processual civil. 

Ilustrando as supra alegações, segue ementa que demonstra o exposto: 

 

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – 
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – SÚMULA 7/STJ. 1. Acórdão recorrido 
que, após terem sido frustrados dois leilões e não ter havido indicação de outros 
bens pelo executado, autorizou a penhora on line de dinheiro em contas do devedor, 
resguardando o sigilo bancário e o cumprimento das obrigações comerciais e 
trabalhistas da empresa. 2. Discussão sobre a oportunidade de oferecer outros bens e 
sobre liquidez dos bens oferecidos à penhora que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 
3. O STJ tem entendido possível, em situações excepcionais, a penhora on line 
de créditos do executado, sem que isso importe em violação do princípio da menor 
onerosidade e nem da gradação prevista no art. 655 do CPC. 4. Recurso especial não 
provido. (Destacou-se) (STJ, Recurso Especial 893.314/SP, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, 2. T.,  DJE 06.05.2008). 
 

 

Nesse diapasão, vale qualificar como incongruente o posicionamento judicial que 

relega a plano inferior o que a própria lei, expressamente, estabelece como prioritário: a 

penhora de dinheiro. 

Ao proferir julgamento contrariamente à lei, ofende-se não somente esta, mas 

também valores outros insculpidos na Constituição Federal, e.g., o artigo 93, inciso IX, pelo 

qual todas as decisões deverão ser devidamente fundamentadas sob pena de nulidade. 

Aclarando o expendido, quando um magistrado indefere o pedido de penhora “on 

line” sob a justificativa de que, verbi gratia, esta afronta o princípio do favor debitoris, está, 

no ato dessa decisão, violando outros preceitos legais, que são os artigos 655 e 655-A. Desta 
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feita, a fundamentação arrolada a título de exemplo é assaz insatisfatória, limitando-se a 

acompanhar outros equivocados e anacrônicos posicionamentos jurisprudenciais. 

Outra justificativa assiduamente observada nos julgamentos é aquela que indefere 

a penhora “on line”, em razão de o credor não ter demonstrado que esgotou todas as 

diligências para localizar bens do devedor. Ora, em nenhum momento a legislação processual 

exige que o credor arque com o ônus de exaurir todas as tentativas de localização de bens 

como condição para procedência da penhora “on line”. Isto tanto é verdadeiro que a lei 

elenca o dinheiro como o primeiro bem a se submeter à penhora, por meio, 

preferencialmente, eletrônico. Não se pode aceitar que o magistrado estabeleça ônus para o 

credor que o legislador não criou. 

Nesse sentido, eis a seguinte ementa: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
PENHORA ON LINE. ARESTO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA 
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA 
A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. VERIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem assente o 
entendimento de admitir a possibilidade de quebra do sigilo bancário 
(expedição de ofício ao Banco Central para obter informações acerca da 
existência de ativos financeiros do devedor), desde que esgotados todos os meios 
para localizar bens passíveis de penhora. 2. Conforme expresso no voto condutor 
do aresto combatido, o exeqüente não esgotou todas as diligências na busca de bens 
passíveis de penhora. Nesta seara especial, a verificação do exaurimento das 
possibilidades extrajudiciais de localização de bens penhoráveis do agravado é 
obstada pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não-provido. (Destacou-
se) (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 985.614/SC, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, 2. T., DJE 12.09.2008). 

 

É comezinho o conhecimento de que não se deve sentenciar de forma que viole a 

lei e, caso o magistrado repute isto deveras necessário, deverá justificar pormenorizadamente 

o motivo que o levou a fazê-lo, caso contrário sua decisão será incompleta e desprovida de 

adequada fundamentação. Mais grave é criar obrigações para o exeqüente que a lei não 

instituiu. 

Ademais, o juiz que nega procedência a um pedido de penhora “on line”, seja 

pelas razões acima apresentadas como forma de exemplo seja por qualquer outra, não está 

consentâneo às reformas processuais, notadamente as realizadas por meio das leis 
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11.232/2005 e 11.382/2006, cuja tônica foi possibilitar uma efetiva tutela de direitos, 

garantindo a celeridade e, com esta, a frutuosidade das execuções por quantia certa. 

Insigne é a seguinte consideração de Marcelo Lima Guerra23: 

 

(...) O uso dessa ferramenta, ao mesmo tempo em que confere poderes mais 
eficazes ao juiz na investigação de patrimônio expropriável do devedor, contribui 
para sepultar, definitivamente, a mentalidade aqui combatida, que sustenta uma 
atitude passiva do juiz, sempre a transferir integralmente ao credor o ônus de colher 
informações sobre a situação patrimonial do devedor.  

 

Não se pode deixar despercebido que um procedimento executório moroso, com 

o subterfúgio de não violar os direitos básicos do executado, só beneficia os devedores 

contumazes que impõem obstáculos para que a execução seja efetiva, fazendo uso da 

lentidão processual para evadir-se de suas responsabilidades. O magistrado que desatende a 

imperativa norma veiculada no artigo 655 do CPC passa a assumir postura conivente com a 

renitência dos executados. 

Ora, não somente o credor, mas também toda a sociedade resta prejudicada com 

o indeferimento da penhora eletrônica de dinheiro, visto que o interesse público clama pela 

concretização da justiça. Desta forma, indaga-se qual o interesse deve prevalecer no caso 

concreto: o da sociedade conjuntamente com o do credor, ou o interesse isolado do 

executado? Ressoa óbvio que o juiz preocupado em exercer satisfatoriamente seu múnus 

jurisdicional atenderá a determinação legal que prega a preferência pela penhora “on line”, 

atendendo assim, de forma ainda mais importante, o interesse público e o direito do 

exeqüente. 

Pelo exposto, percebe-se que, após a nova redação do artigo 655 e a inserção do 

artigo 655-A, carece de razão a resistência de alguns juízes no que concerne à aplicação da 

penhora eletrônica. Data venia, o magistrado que assim procede está adotando uma postura 

retrógrada e contrária ao interesse maior, que é o social. Outrossim, tal atitude só colabora 

para frustrar o direito do credor, auxiliando e estimulando o devedor recalcitrante.  

                                                 
23  GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 160. 
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A respeito do assunto, leciona a já citada Ana Caruso Putcha24: 

 

Essa racionalidade necessita ser alterada em prol da dignidade da justiça e da 
garantia de direitos fundamentais. A penhora on-line desestimula o devedor 
recalcitrante a fraudar a execução ou protelar pagamentos, porque é célere, eficaz e 
adaptada ao ritmo das relações sociais do Estado contemporâneo. 
(...) 
O indeferimento da penhora on-line constitui um desserviço ao Judiciário, que 
necessita de credibilidade, respeitabilidade e imperatividade de suas decisões. Não 
contribui para a evolução da ciência processual, porque esta visa a efetividade e 
tempestividade da tutela jurisdicional. Também não atende aos interesses do autor 
que tem razão, ou seja, do titular de direitos não tutelados efetivamente pelo 
ressarcimento em pecúnia, tendo em vista a frágil penhora de bens efetuada no 
ordenamento jurídico brasileiro.  

 

Para endossar os argumentos expendidos, a fim de demonstrar a impropriedade 

em que incorrem os juízes que não aplicam preferencialmente a penhora “on line” quando 

requerida pelo credor, vejamos comentário elucidativo de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero25 ao artigo 652, parágrafo 2º,do CPC: 

 

Indicação de Bens à Penhora pelo Exeqüente. Pode o exeqüente indicar na 
petição inicial à penhora bens do executado (art. 652, §2º, CPC). Pode inclusive 
requerer liminarmente a colaboração do órgão jurisdicional a fim de identificar bens 
do executado que servem à penhora. Tendo o juiz o dever de auxílio para com os 
litigantes, próprio do Processo Civil pautado pela colaboração (art. 5º, LV, CRFB), 
e tendo o exeqüente direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva 
(art. 5º,XXXV, CRFB), tem a parte direito de requerer penhora on line (art. 655, I, e 
655-A, CPC) e requerer  a expedição de ofícios a entes e/ou serviços cadastrais (por 
exemplo, registros imobiliários, Detran etc.) a fim de individualizar bens do 
executado que sirvam à finalidade executiva. Negando-se o órgão jurisdicional a 
colaborar, estará a frustrar o acesso à ordem jurídica justa. (643) 

 

 

6.2.1. Penhora “on line”: Aplicação Opcional ou Obrigatória pelos Juízes? 

 

                                                 
24  PUCHTA, Anita Caruso. Penhora de Dinheiro On-Line. Curitiba: Juruá, 2008, págs. 51-53. 
25  MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por 
artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 643. 



 54 

Por todo o exposto, já é possível ter assentado o entendimento de que a penhora 

eletrônica de dinheiro evita todos os entraves e custos ínsitos à conversão de outros bens em 

pecúnia. Desta forma, já apontamos à saciedade como suas principais características, além da 

já citada celeridade, a efetividade e a economia. 

A moderação de gastos ocorre não só por parte dos litigantes, que não mais 

precisam fazer buscas extenuantes de bens do executado em cartórios, mas também por parte 

do Estado, cujos agentes investidos do múnus jurisdicional prescindem de promover 

avaliação de bens, intimações, leilão, etc.  

O benefício dessa inovação legislativa se observa ainda maior quando os bens do 

executado encontram-se em outra comarca, para as quais era imprescindível remeter carta 

precatória a fim de realizar a penhora. Essa lentidão e anacronismo são superados pela 

penhora “on line”, pois esta pode ser efetuada independentemente de a conta bancária ser 

mantida em seção judiciária diversa de onde o processo está tramitando. 

Com ciência dos proveitos advindos do instituto em estudo, merece total 

reproche o posicionamento que mantém a penhora eletrônica de valores em segundo plano, 

isto é, após esgotados todos os outros meios executivos. 

Lastimavelmente, são ainda comuns e atuais decisões retrógradas, que, por 

reputarem ser facultativa a adesão do magistrado ao sistema BACEN JUD, vilipendiam o 

texto legal e, acima de tudo, os direitos das partes exeqüentes. Ilustrando o aduzido, segue 

excertos extraídos de decisão monocrática, em sede de Agravo de Instrumento, ajuizado no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

 

 
(...) Alega a recorrente que a penhora por meio eletrônico, de dinheiro em 
depósito ou aplicação em instituição financeira, confere maior efetividade ao 
processo executivo, tratando-se de procedimento ágil, econômico e eficaz, e 
que observa a ordem hierárquica de bens. Assevera que a requisição de 
informações ao BACEN não está adstrita ao juízo discricionário do 
magistrado.  Evoca o Provimento nº31/06 – CGJ, a regulamentar a utilização 
e o procedimento do bloqueio eletrônico de valores, em observância ao novo 
dispositivo processual. 
2.Em que pese não ser do interesse da Justiça a suspensão de processo 
executivo, pela não localização de bens passíveis de penhora, entendo 
inviável a pretensão da ora agravante. 
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Não olvidando que o bloqueio de valores on line, agora regulamentado 
pelo novel dispositivo processual, de fato representa um mecanismo ágil 
e econômico, certo é que a adesão ao convênio BACEN-JUD constitui 
mera faculdade do magistrado. 
O art. 655-A do Código de Processo Civil apenas possibilita que o 
julgador efetue a penhora on line de dinheiro em depósito ou aplicação 
financeira, não o obriga. 
Ademais, cabe ao credor a indicação de bens, e a requisição judicial de 
informações nesse sentido é admitida apenas em caráter excepcional, 
mormente porque o magistrado não pode ser transformado em 
advogado da parte. (Destacou-se) (TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 
70018690925, Rel. Desembargador Orlando Heemann Júnior, Décima 
Segunda Câmara Cível, DJ 22/02/2007). 

 

 

É lamentável a controvérsia que ainda perdura acerca do tema em foco. Qualquer 

dubiedade sobre a preferência da penhora “on line” implica, por via obliqua, em afronta à Lei 

Federal e à própria Constituição Federal. 

A violação à lei federal ocorre por inobservância direta dos artigos 655 e 655-A, 

do Código de Processo Civil. Já o maltrato à Carta Magna se dá pelo desdém a princípios tão 

caros e de valor tão relevante ao nosso ordenamento jurídico. 

Como já afirmado em linhas pretéritas, o direito à razoável duração do processo, 

cujo consectário é o direito à celeridade na prestação jurisdicional, estão consagrados na 

Carta Política e, há muito, vêm contando com o descrédito por parte de toda a sociedade, 

pelo fato de inexistir meios ou técnicas que pudessem transformar a letra morta da lei em 

realidade jurídica. 

Ademais a garantia de um prazo razoável no processo, antes de ser contemplado 

na Constituição Federal por intermédio da Emenda 45/2004, já constava do Pacto de  São 

José da Costa Rica. Qual seria a utilidade de inserir tão utilíssimos direitos no sistema 

pátrio se, quando finalmente são implementados meios de realização, tais meios contam 

com a resistência do Poder Judiciário? 

Inadmissível, desse modo, qualquer linha doutrinária ou jurisprudencial que 

advogue pela inaplicabilidade da penhora eletrônica como meio preferencial na execução 

civil. 
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Há de se reconhecer, entretanto, as louváveis decisões, cuja exegese nos conduz a 

conclusão de que o magistrado entendeu pela obrigatoriedade da penhora de dinheiro em 

primeiro lugar. Apenas no caso de impossibilidade desta, é que se observarão os demais bens 

elencados no artigo 655, do CPC. Por oportuno, segue decisão que deve ser utilizada como 

paradigma para os demais casos de execução por quantia certa: 

 

PENHORA ON LINE. Execução de Título Judicial. Ordem de Preferência Legal. 
Art. 655 do CPC. Dinheiro em Depósito ou Aplicação Financeira. A penhora, 
sempre que possível, deve recair nos bens de primeira classe, e só à falta destes 
nos da classe imediata. O inciso I do artigo 655 do CPC explicitou a preferência de 
dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira sobre os demais bens 
penhoráveis do executado, e o artigo 655-A disciplinou a indisponibilidade por meio 
eletrônico. A penhora on line atende ao disposto no art. 5°, XXXV e LXXVIII da 
CR/88, por ser meio mais efetivo e ágil para satisfação do direito do credor, além de 
reduzir os custos do processo para as partes. Desprovimento do recurso. (Destacou-
se) (TJ/RJ, Agravo de Instrumento N°. 2009.002.00841, Rel Desembargador  Sergio 
Cavalieri Filho, 13ª Câmara Cível, DJ 27.01.2009). 

 

 Nesse sentido é também a ilustração de Fernando Sacco Neto26: 

 

A partir da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, acreditamos que os juízes não 
poderão condicionar o deferimento da penhora de dinheiro em depósito ou em 
aplicações financeiras ao eventual insucesso das tentativas do exeqüente de 
encontrar outros bens penhoráveis. Em outras palavras, não mais precisarão os 
exeqüentes provar a inexistência de outros bens penhoráveis (vg. veículos junto 
ao Detran, imóveis perante os respectivos Cartórios de Registro de Imóveis e bens 
eventualmente constantes da declaração de imposto de renda obtida perante a 
Receita Federal) como condição para obter a penhora on-line de dinheiro em 
depósito e de aplicações financeiras. (Destacou-se). 

 

É forçoso convir, destarte, que com a leitura conjunta dos artigos 655 e 655-A, do 

Código de Processo Civil, sucumbiu o caráter excepcional que muitos ainda insistem em 

empregar à penhora eletrônica de dinheiro, falecendo a idéia de que a utilização do meio 

eletrônico é mera faculdade do julgador. Ao contrário disto, a imposição da penhora “on 

line” deve ser encarada como dever do juiz quando requerida pela exeqüente, porquanto é 

                                                 
26  DA SILVA, Leonardo Ferres (Org.). Nova Execução de título extrajudicial: Lei 11.382/2006, 
comentada artigo por artigo. São Paulo: Método, 2007, págs. 108-111. 
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por meio da atuação jurisdicional que se concretiza os valores constitucionais do acesso à 

justiça e razoável duração do processo. 

Por ser bastante ilustrativo e pertinente, mais uma vez merece ser citado o 

comentário de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero à Lei Processual Civil, 

asseverando que a observância da ordem legal de bens é obrigatória aos magistrados27: 

 

Ordem Preferencial. A parte tem direito à indicação de bens à penhora na ordem 
legal. O direito brasileiro adotou a técnica da execução por graus ou por ordem (art. 
655, CPC), haja vista que só se passa a cogitar da penhorabilidade de bens de 
determinada classe para constrição depois de exaurida a possibilidade de penhora 
sobre aqueles da classe imediatamente precedente. A parte poderá requerer a 
substituição se não obedecer à ordem legal (art. 656, I, CPC). 

 

 

6.3. Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°s. 3.091 e 3.203  

 

 

Em 17 de dezembro de 2003, o Partido da Frente Liberal (PFL) ajuizou a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade de número 3.09128, que se encontra sob a relatoria do 

Ministro Joaquim Barbosa, questionando os atos normativos baixados pela Corregedoria 

Geral do Trabalho, que foram exteriorizados através dos Provimentos 01 e 03 de 2003, bem 

como impugnou também o convênio firmado no ano de 2002 entre o Banco Central do Brasil 

e o Tribunal Superior do Trabalho. 

                                                 
27  MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por 
artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 646. 
28  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 3.091 – DF. Relator: 
Ministro Joaquim Barbosa. Requerente: Democratas. Advogado: Admar Gonzaga Neto. Requerido: Corregedor-
geral da Justiça do Trabalho e Banco Central do Brasil. Advogado: Procurador-geral do Banco Central do Brasil. 
Requerido: Tribunal Superior do Trabalho. Advogado: Ana Frazão e outros. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3091&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 13 mai. 2009. 
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A indigitada ação direta de inconstitucionalidade ainda está conclusa para 

julgamento de liminar e julgamento final, desde 15.08.2007. 

Segundo o PFL, os dispositivos constitucionais violados pelos supra 

mencionados atos normativos foram: art. 1°, caput, incisos II, III e IV; art. 5°, caput, incisos 

II, X, XII, XXXII, XXXIV, XLI, LIV e LV; art. 22, i nciso I; art. 48; artigos 59 a 69; art. 37, 

caput e art. 241.  

Na ADI, o PFL argüi a inconstitucionalidade de se criar um modelo processual 

inovador de constrição judicial, sem a devida previsão em lei processual ou trabalhista 

autorizadora, vez que, pelo inciso I do artigo 22 da CF, só a União pode legislar em matéria 

processual. 

Desta forma, o Partido atribuiu a pecha de inconstitucionalidade ao convênio e 

aos mencionados provimentos, por reputar que a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho 

imiscuiu-se nas atribuições do Poder Legislativo, violando o princípio da separação e 

independência dos poderes, uma vez que somente uma lei aprovada pelo sistema bicameral 

do Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República é que tem o condão de 

alterar o rito processual das ações trabalhistas na fase de execução de sentença. 

Ademais, impugna o fato de o juiz, através da constrição judicial “on line”, estar 

supostamente violando o direito ao sigilo bancário, prescindindo da presença das hipóteses 

autorizadoras para tal, as quais estão previstas no artigo 1°, § 4°, da Lei Complementar 

105/2001. Eis a literalidade da lei: 

 
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 
passivas e serviços prestados. 
§ 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para 
apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou 
do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: 
I – de terrorismo; 
II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 
III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a 
sua produção; 
IV – de extorsão mediante seqüestro; 
V – contra o sistema financeiro nacional; 
VI – contra a Administração Pública; 
VII – contra a ordem tributária e a previdência social; 
VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; 
IX – praticado por organização criminosa. 
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O Partido da Frente Liberal alegou também violação ao artigo 241 da 

Constituição Federal, pelo fato de a realização do convênio entre o Banco Central e o TST ter 

ocorrido sem que houvesse lei disciplinadora.  

Aduziu ainda o mencionado Partido que o corregedor geral da justiça do trabalho 

atuou como legislador positivo, pois, no artigo 1° do Provimento 01/2003, assentou que 

“tratando-se de execução definitiva, o sistema BACENJUD deve ser utilizado como 

prioridade sobre outras modalidades de constrição judicial”. 

Por fim, foi requerida a concessão de medida cautelar para suspender a vigência 

dos Provimentos 01 e 03/2003, bem como do convênio BACEN/TST/2002. 

Em 26.04.2004, a Procuradoria Geral da República juntou parecer pela total 

improcedência da referida Ação. Em 17.06.2004, a Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho – ANAMATRA – requereu a admissão no feito, na qualidade de amicus 

curiae, o que foi deferido em 23.06.2004. Em 09.09.2004, o Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC também postulou a admissão no feito na qualidade de amicus curiae, sendo tal pedido 

concedido. 

O Banco Central do Brasil, em 08.06.2007, protocolizou petição requerendo a 

extinção do feito, em razão da prejudicialidade, alegando que foram revogados os 

dispositivos impugnados, bem como houve alteração substancial do quadro normativo. 

Em 28 de maio de 2004, foi apensada à ADI em discussão outra Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, proposta pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), sob o 

número 3.20329, a qual está conclusa para julgamento desde 11.04.2007. O apensamento se 

deu em razão de o objeto da ADI 3.091 ser mais abrangente do que o da ADI 3.203, uma vez 

que nesta só foram impugnados o Provimento 01/2003 e convênio BACEN/TST/2002. 

Passemos à análise dos Provimentos impugnados, a saber: 01/2003 e 03/2003. 

                                                 
29  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 3.203 – DF. Relator: 
Ministro Joaquim Barbosa. Requerente: Confederação Nacional dos Transportes. Advogado: Paulo Abi-Ackel e 
outros. Requerido: União. Advogado: Advogado Geral da União. Requerido: Banco Central do Brasil. 
Advogado: Procurador-geral do Banco Central do Brasil. Requerido: Tribunal Superior do Trabalho. Advogado: 
Ana Frazão e outros. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3203&classe=ADI&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 13 mai. 2009. 
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O Provimento 01/2003, conforme previsto em sua ementa, tinha como escopo 

determinar instruções para a utilização do convênio com o Banco Central do Brasil. Os 

motivos que fomentaram a elaboração das normas ali elencadas eram a resistência contra a 

penhora “on line” por parte das entidades financeiras, dos juízes de primeiro grau e dos 

Tribunais, bem como o fato de o Corregedor Geral da Justiça do Trabalho haver apurado em 

correição que gerentes de agências bancárias alertavam os correntistas, exortando-os a retirar 

os valores da conta a ser bloqueada. Tal conduta configura crime contra a administração da 

justiça e fraude à execução. 

Assim, buscando findar com as resistências que comumente surgiam, o supra 

citado Provimento estabeleceu em seu artigo 1° que, em se tratando de execução definitiva, o 

sistema BACENJUD deveria ser utilizado como prioridade sobre outras modalidades de 

constrição judicial. Ademais, para por fim às práticas delituosas de gerentes de agências 

bancárias, o mesmo Provimento estabeleceu em seu artigo 4° que, em sendo constatada a 

prática do delito de fraude a execução, os juízes deveriam comunicar a ocorrência ao 

Ministério Público Federal, à Corregedoria Regional e à Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho. 

O Provimento 03/2003, por sua vez, teve como escopo mor permitir às empresas, 

desde que de grande porte, que possuíam contas bancárias em diversas agências no país, que 

cadastrassem uma única conta apta a sofrer o bloqueio “on line”, comprometendo-se a 

manter recursos suficientes ao acolhimento do bloqueio eletrônico, pois, caso contrário, seria 

expedida ordem de bloqueio em qualquer conta bancária da devedora. Tal faculdade 

conferida às empresas para cadastramento de uma conta apta a sofrer a constrição tinha como 

objetivo evitar os males do bloqueio múltiplo, valendo aqui lembrar que na época da 

publicação deste provimento, em 2003, o sistema BACENJUD ainda não estava na versão 

mais atualizada, sendo moroso o procedimento de desbloqueio dos valores que 

ultrapassavam o efetivamente devido. Hodiernamente, referido desbloqueio ocorre de forma 

bem mais célere.   

Ambos os Provimentos impugnados foram revogados pela Consolidação dos 

Provimentos publicada no DJ de 20.04.2006. 
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A alteração mais significativa no Provimento 01/2003 foi no seu artigo 1°, que 

determinava a utilização do sistema BACENJUD como prioridade sobre outras formas de 

constrição. Após o texto revogador, em se tratando de execução definitiva, e se o executado 

não proceder ao pagamento da quantia devida nem garantir a execução, o juiz poderá efetuar 

a penhora “on line” com precedência sobre outras modalidades de constrição. Como se 

percebe, foi dado um tratamento mais brando ao executado, sem, contudo, relegar a penhora 

“on line” a plano secundário. No que tange à punição da prática delituosa por parte dos 

gerentes de agências bancárias, o texto reformador manteve a previsão de comunicação do 

delito ao Ministério Público Federal e às Corregedorias Regionais e Geral da Justiça do 

Trabalho. 

Concernentemente ao Provimento 03/2003, a modificação de destaque concerne 

às pessoas que podem indicar a conta apta a sofrer o bloqueio. Na vigência do mencionado 

Provimento, apenas as empresas de grande porte tinham a faculdade de indicar uma conta 

para a penhora; atualmente, com a revogação, qualquer pessoa física ou jurídica poderá 

solicitar ao TST o cadastramento de conta única apta a sofrer o bloqueio “on line”. A 

injustificável discriminação, como visto, foi sanada. 

Adiante, serão analisadas as críticas mencionadas nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade em epígrafe, após o que restará verificada a debilidade das mesmas.  

No que atine ao fato de, supostamente, a Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho haver legislado em matéria processual, tal argumentação contrária à penhora “on 

line” não merece prosperar, uma vez que, quando da celebração do convênio, a lei processual 

civil, que se aplica de forma subsidiária ao processo trabalhista, já previa o dinheiro liderando 

o rol de bens a serem excutidos. Assim, diante da possibilidade de se efetuar a penhora de 

dinheiro – bem que preferencialmente deve ser penhorado – por meio eletrônico mais célere e 

eficaz, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho elaborou o Provimento 01/2003, o qual 

foi revogado, mas o novo texto continua alçando a penhora “on line” à categoria de meio 

preferencial de execução. 

Assim, falece a alegação de que foi criado um modelo processual inovador por ato 

do Judiciário, não se verificando a violação ao princípio da independência entre os três 

poderes. 
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É induvidoso, registre-se, que o Judiciário possui, dentre suas chamadas funções 

atípicas, o poder regulamentar, que não foi extrapolado na prolação dos provimentos 

impugnados, uma vez que o que pretendeu a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho foi 

apenas estabelecer uma orientação de caráter cogente destinada precipuamente aos juízes do 

trabalho, que dissentiam quanto a efetivação da excussão eletrônica. 

Ora, diante de relutância por parte dos juízes em cumprir a lei, cabe dizer, 

penhorar preferencialmente dinheiro, cabe a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho 

elaborar provimento, cujas normas devem ser observadas pelos juízes trabalhistas. Com isto a 

CGJT não legislou, mas tão somente elaborou uma instrução de serviço, cujo cumprimento é 

obrigatório pelos destinatários. 

O que fez o TST, através do convênio com o BACEN foi tão somente colocar em 

prática uma previsão legal, pondo fim às divergências e fulminando a resistência apresentada 

pelos próprios juízes quanto à aplicação da constrição “on line”. Em outras palavras, o que fez 

o TST foi aliar o que já existia positivado em lei com os avanços tecnológicos, no afã de 

concretizar os objetivos legais. 

O único diferencial apresentado pelo Convênio, destarte, é que a ordem de penhora 

de dinheiro, outrora realizada pela morosa via postal, cujo cumprimento demorava cerca de 60 

dias, agora, com a penhora eletrônica, passam a ser executadas em, quando muito, 48 horas. 

Não há, portanto, razão para falar em criação legislativa pelo Poder Judiciário. 

Quanto à alegação de violação do sigilo bancário, pela aduzida inobservância do 

artigo 1°, §4°, da Lei Complementar 105/2001, tal argumento também não possui qualquer 

substrato. Ora, o próprio artigo 3° da mesma legislação dispõe que serão prestadas pelo Banco 

Central do Brasil e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder 

Judiciário, sendo preservado seu caráter sigiloso, mediante acesso restrito às partes. Ademais, 

o próprio convênio BACEN/TST/2002, em suas disposições gerais, prevê que os envolvidos 

na execução do mesmo deverão manter sigilo acerca das informações obtidas.  

Desta feita, resguardado está o direito ao sigilo bancário, à intimidade e à 

privacidade. Ainda que se insista na alegação da quebra de sigilo bancário, deve-se ter em 
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mente que o direito individual do executado não deve prevalecer sobre o interesse social, o 

qual consiste na realização dos direitos através do acesso ao Judiciário. 

Sobre a ausência de autorização legislativa para a celebração do convênio, é 

perceptível que será inócuo declarar tal convênio inconstitucional, uma vez que já está 

previsto no Código de Processo Civil a penhora de dinheiro “on line” como meio de execução 

preferencial, que, segundo melhor entendimento, é de adoção obrigatória pelos juízes, e não 

facultativa. Logo, em se aplicando as normas processuais civis subsidiariamente ao processo 

trabalhista, será em vão, visto que sem efeitos modificativos, a declaração de 

inconstitucionalidade do contestado convênio, porquanto deverá continuar aplicando-se 

prioritariamente a constrição eletrônica, seja com base nos provimentos prolatados no âmbito 

da justiça do trabalho seja com fulcro no Código de Processo Civil. 
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7.  PENHORA “ON LINE”: CASUÍSTICA 

 

 

Nos sub-tópicos que seguem será feita uma análise sobre a constrição eletrônica na 

execução de alimentos, execução fiscal, ação trabalhista, focalizando precipuamente a forma 

de efetivação e a aceitabilidade jurisprudencial desse modelo de excussão nos ramos jurídicos 

doravante abordados. Será abordada ainda a possibilidade de penhora “on line” nos pleitos 

cautelares. 

 

 

7.1. A Penhora Eletrônica nas Execuções de Alimentos 

 

 

Antes de explorarmos o objeto curial deste trabalho – a penhora “on line” – faz-se 

mister discorrer, ainda que brevemente, sobre os reflexos da reforma processual nas ações de 

alimentos. 

Em conformidade com a regulamentação conferida pelo Código de Processo Civil 

às execuções de alimentos, desponta que, malgrado a reforma tenha unificado o processo de 

conhecimento com a fase de cumprimento de sentença, manteve o legislador a execução de 

alimentos como um processo de execução que corre em apartado, isto é, de forma autônoma 

ao processo de conhecimento que fixa a obrigação alimentícia. 

Entrementes, tal entendimento é cabalmente incoerente, uma vez que geraria 

empecilho ao direito de defesa do devedor, porquanto a regulamentação pertinente à execução 

alimentícia está inserida no Livro II, intitulado como “Do Processo de Execução”, que trata da 

execução como processo autônomo, e neste o meio de defesa previsto são os embargos à 

execução que só podem ser propostos contra execução fundada em título extrajudicial. Assim, 

estando fundada a obrigação alimentícia em uma sentença condenatória e processando-se a 
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execução de forma autônoma, ficaria o devedor impedido de fazer uso do seu direito de 

defesa, já que os embargos à execução seriam incabíveis. 

Atentas a essa problemática, a doutrina e a jurisprudência mais escorreita sobre o 

assunto obtemperam que a execução de alimentos deve observar o regramento estabelecido 

pelo artigo 475-J, isto é, deve se processar conforme o cumprimento de sentença. 

Nada mais lógico do que este pensar, haja vista que a reforma processual, que visa 

à agilidade na execução das sentenças, deve atender também às ações de alimentos, seja 

porque as normas processuais civis se aplicam às execuções alimentícias seja porque é nas 

ações de alimentos que se observa uma maior necessidade de urgência na prestação 

jurisdicional, vez que o bem ali tutelado é a própria vida. Outrossim, a lei 11.232/2005, que 

unificou o processo de conhecimento com a fase de cumprimento de sentença, é posterior aos 

artigos 732 a 735, prevalecendo, portanto, a lei posterior. 

Nessa esteira é o lúcido ensinamento do Desembargador do Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco, Jones Figueirêdo Alves30: 

 

Está claro, porém, que a execução de quantia certa contra devedor solvente (regida a 
partir do art. 643 do CPC), até o advento da Lei 11.232, tinha sua disciplina atinente 
tanto aos títulos extrajudiciais como aos títulos judiciais, valendo entender, daí, que 
dispondo a nova lei acerca do cumprimento de sentença, a espécie de execução de 
alimentos se sujeita, inevitavelmente, à referida lei, porquanto o art. 732 do CPC 
conflita com a lei posterior. Tem-se aplicável, portanto, o §1° do art. 2° da LICC, 
segundo o qual “a lei posterior revoga a anterior (...) quando com ela seja 
incompatível”. É exatamente o caso. 
Embora certo que a reforma ditada pela Lei 11.232/2005 não tenha tratado das 
disposições relativas à execução de alimentos, não se poderá admitir que a obrigação 
de pagar quantia certa, relativa a alimentos, resultante de sentença definitiva, fique 
afastada da incidência da reportada lei, porque tal posicionamento significaria 
inexplicável exceção, não cogitada pelo espírito reformista. 

 

 

Deste modo, de acordo com a insigne lição supra transcrita, após o 

inadimplemento de obrigação alimentícia, que haja sido fixada por sentença, o cumprimento 

desta deve ser perseguido nos mesmos autos da ação de conhecimento, consoante o 

                                                 
30  BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Coords.). Execução Civil e Cumprimento de 
Sentença. São Paulo: Método, 2007, págs. 275 e 276. 
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estabelecido pelo artigo 475-J, do CPC. Assim, a despeito de a lei 11.232/2005 não ter feito 

nenhuma referência à execução alimentícia, certo é o entendimento de que o crédito alimentar 

se submete à égide da lei reformadora. 

Validando o exposto, veja-se a seguinte jurisprudência: 

 

Família e processual civil. Execução de alimentos. Prazo para impugnação. Eficácia 
da Lei 11.232/2005, dando novos rumos ao procedimento executório. Citação e 
impugnação aforada após a vacatio legis, sob os favores da novel legislação. Regra 
processual de aplicação imediata, alcançando os processos em curso. Processamento 
dos embargos. Agravo provido. (TJ/RS, Agravo de Instrumento 70019190313, Rel. 
Desembargador Luiz Ari Azambuja, 8ª Câmara Cível, DJ 14.04.2007).  

 

Adentrando no cerne do presente estudo temos que, independentemente de o juiz 

considerar que a execução de alimentos deve se processar pelas normas do cumprimento de 

sentença, ou pelos artigos 732 a 735, imprescindível é ter em mente que a penhora “on line” 

será cabível em ambos os procedimentos. Aliás, nestas execuções alimentícias, mais do que 

em qualquer outra, a efetivação da constrição eletrônica deve ser obrigatória, tendo em vista 

o caráter emergencial da tutela que se busca. Este caráter emergencial depreende-se do 

disposto no artigo 649, §2°, pelo qual as verbas qualificadas como impenhoráveis pelo inciso 

IV do mesmo artigo, não o serão no caso de penhora para pagamento de prestação 

alimentícia 

Ora, os artigos 732 e 735 do CPC, cuja revogação ou não pela lei 11.232/2005, 

ainda não foi definitivamente decidida, aduzem que a execução da sentença far-se-á 

conforme o estabelecido no Capítulo IV do Título II. É exatamente neste capítulo que estão 

insertos os multicitados artigos 655 e 655-A, os quais assentam, como já explicitado, que a 

penhora de dinheiro na forma eletrônica deve ser o meio de execução aplicado pelo juiz 

quando requerido pelo credor. 

Em artigo sobre o tema, citamos mais uma vez Jones Figueirêdo Alves31: 

 

                                                 
31  BRUSCHI, Gilberto Gomes; SHIMURA, Sérgio (Coords.). Execução Civil e Cumprimento de 
Sentença. São Paulo: Método, 2007, pág. 285. 
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Para a hipótese de alimentos provisionais ou das três prestações alimentares 
anteriores à execução forçada, em que a execução se processa nos termos do art. 
733 do CPC, observada a Súmula 309 do STJ, cuido refletir, com oportunidade, o 
seguinte: 
a) o magistrado, em vez de ordenar a citação para o devedor efetuar o pagamento, 
no prazo de três dias, deverá determinar, de logo, o bloqueio de dinheiro on-line, 
em conta do alimentante devedor, ouvindo em seguida o executado, no tríduo legal, 
sobre eventual pagamento preexistente das referidas parcelas; autorizando, em 
seguida, o levantamento do valor bloqueado em favor do alimentando, 
incontroverso que seja o inadimplemento da obrigação alimentar; 
b) o bloqueio ou penhora, em saldo de depósito bancário ou aplicações financeiras 
do devedor pessoa física, cujo saldo decorra de vencimentos, pensões, honorários e 
outras verbas de igual natureza, é manifestamente possível, isto porque o crédito 
reclamado também possui a mesma natureza alimentar; 
c) a providência do bloqueio imediato, precedendo à citação prevista no art. 733, 
caput, do CPC, afigura-se perfeitamente cabível por uma interpretação sistêmica 
com a finalidade ditada pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006.  

 

 

Demonstrada está a aplicabilidade da penhora “on line” nas execuções de 

alimentos, caso sejam observados os artigos 732 a 735. 

No que tange à constrição eletrônica de ativos no curso de um cumprimento de 

sentença, caso o magistrado repute ser este o procedimento cabível atualmente nas execuções 

de alimentos, a citada constrição também se mostra plenamente possível. Senão veja-se: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. PENHORA ON LINE DE DINHEIRO. CABIMENTO. Pela nova 
sistemática do cumprimento de sentença, a penhora deve recair nos bens por ventura 
indicados pelo exeqüente no seu requerimento inicial, sendo só depois disso 
intimado o executado. Inteligência do art. 475-J, cabeça, § 1º e § 3º, do CPC. 
Ademais, pela nova sistemática, o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência da 
penhora (art. 655, I, do CPC). E a penhora on-line é a forma regulamentada na Lei 
para operacionalizar esse ordenamento (CPC, art. 655-A). Logo, descabe considerá-
la como medida excepcional ou como a última a ser buscada. AGRAVO 
PARCIALMENTE PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (TJ/RS, Agravo de 
Instrumento nº 70020343067, Rel. Desembargador Rui Portanova, 8ª Câmara Cível, 
julg. 27.06.2007). 

 

 

7.2. A Penhora Eletrônica nas Execuções Fiscais   
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As execuções fiscais recebem disciplina própria pela lei 6.830/1980, a qual 

regulamenta a cobrança judicial da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e respectivas autarquias. 

Em suma, a execução fiscal está sob a égide da aludida lei e, nos casos em que 

esta for omissa, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. 

Desta feita, por ter regulamentação própria, muitas das alterações oriundas da 

reforma processual não repercutiram no âmbito da execução fiscal. Por exemplo, na 

execução fiscal, continua sendo o devedor quem nomeia bens à penhora, bem como a 

condição para a propositura de embargos é a garantia do juízo, o que não se exige mais na 

execução civil; ademais, o prazo para efetuar o pagamento é de cinco dias na execução fiscal. 

No que atine ao foco desse estudo – a penhora “on line” –, a Lei Complementar 

118/2005, ao inserir o artigo 185-A no Código Tributário Nacional, possibilitou ao Poder 

Público a determinação da indisponibilidade dos bens do devedor tributário, quando este, 

após citado, não nomear bens à penhora e nem forem encontrados bens penhoráveis. Eis a 

literalidade do artigo 185-A, do CTN: 

 

Art. 185 – A: Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar 
nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 
penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 
comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e 
entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao 
registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do 
mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a 
ordem judicial. 
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total 
exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade 
dos bens ou valores que excederem esse limite. 
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput 
deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e 
direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. 

 

Note-se que o supra transcrito preceito deve ser interpretado de forma aliada ao 

artigo 655 e 655-A, do Código de Processo Civil, porquanto este incide também de forma 

subsidiária às execuções fiscais. 
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Assim, por intermédio dessa indisponibilidade de bens determinada pelo Poder 

Público e da previsão, na lei processual civil, de penhora eletrônica de dinheiro, é que poderá 

ser efetivada a constrição eletrônica, ordenando-se, com o bloqueio “on line”, a 

indisponibilidade do numerário constante da conta do devedor tributário. 

Nesse sentido, conjugando os artigos do CPC com o 185-A do CTN, segue 

ementa prolatada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SISTEMA BACEN-JUD. ARTIGO 655, INCISO 
I, DO CPC (REDAÇÃO DA LEI Nº 11.382/2006). DECISÃO PROLATADA NO 
ATUAL REGIME. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
INVIABILIDADE. I - Na época em que acolhida pelo julgador singular a medida 
constritiva de penhora on line das contas bancárias da agravante, já estava em vigor 
a Lei nº 11.382/2006 que, alterando o artigo 655, inciso I, do CPC, incluiu os 
depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na 
ordem de penhora, equiparado-os a dinheiro em espécie. Nesse panorama, 
perfeitamente aplicável o novel artigo 655 do CPC. II - Assim, objetivando 
cumprir a Lei de Execuções Fiscais e o Código de Processo Civil, é válida a 
utilização do sistema BACEN JUD para a localização do bem (dinheiro) em 
instituição financeira. Precedentes: REsp nº 1.056.246/RS, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe de 23/06/08 e REsp nº 1.009.363/BA, Rel. Min. 
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 16/04/08. III - A análise de suposta violação a 
dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Pretório Excelso, 
conforme prevê o artigo 102, inciso III, da Carta Magna, pela via do recurso 
extraordinário, sendo defeso a esta colenda Corte fazê-lo, ainda que para fins de 
prequestionamento. IV - Agravo regimental improvido. (Destacou-se) (STJ, AgRg 
no Recurso Especial 1081686/RJ, Rel Ministro Francisco Falcão, 1. T., DJE 
19.12.2008). 

 

 

Ressalte-se que, a despeito de na execução fiscal ser ainda o devedor quem 

nomeia bens à penhora, e não o credor que pode exteriorizar sua opção pelo dinheiro, ainda 

assim não resta afastado o bloqueio eletrônico de conta bancária, podendo este ocorrer na 

hipótese descrita pelo artigo 185-A, do CTN, qual seja: não pagamento da dívida tributária 

nem nomeação de bens à penhora no prazo legal. 

Uma peculiaridade das execuções fiscais é que, com o trecho “e não forem 

encontrados bens penhoráveis”, inserto no artigo 185-A, infere-se que o legislador, 

expressamente, quis estabelecer que nas execuções fiscais, antes de o Poder Público poder 

determinar a indisponibilidade dos bens do devedor tributário, deverá anteriormente proceder 



 70 

a uma busca de bens penhoráveis. Conclui-se, assim, que, caso o Fisco queira manifestar sua 

opção pela penhora “on line”, no bojo das execuções fiscais deverá comprovar que 

diligenciou para encontrar outros bens penhoráveis e, não havendo localizado estes, pode 

requerer a constrição eletrônica. 

De fato, a orientação que se depreende da interpretação literal da norma em foco 

é esta. Entrementes, urge registrar que esta condição para requerimento de indisponibilidade 

de conta bancária do devedor só foi expressamente estabelecida no Código Tributário 

Nacional. Destarte, a imposição dessa mesma condição não encontra fundamento nas demais 

execuções, sendo, entretanto, comumente imposta por grande parte dos magistrados. 

Ademais, é possível suscitar a hipótese de o artigo 185-A do CTN haver sido 

parcialmente revogado pela lei 11.382/2006, conforme será melhor explicitado adiante. 

A jurisprudência do STJ é dissonante quanto à necessidade de se buscar outros 

bens passíveis de penhora na execução fiscal, antes de requerer a penhora “on line”. Veja-se 

ementas em que se exige o exaurimento das diligências para encontrar bens penhoráveis: 

 

EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – EXCEPCIONALIDADE – 
SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA – CABIMENTO. 1. A inércia da 
devedora não justifica a "penhora on line" de vultosa quantia, antes de 
realizadas as diligências para buscar bens penhoráveis, nos termos do art. 185-
A do CTN. (AgRg no REsp 779.128/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, 
julgado em 17.6.2008, DJ 1.8.2008) 2. In casu, a executada oferece garantia de 
fiança bancária em valor superior ao montante do crédito fazendário. Recurso 
especial provido. (Destacou-se) (STJ, Recurso Especial 1067630/RJ, Rel. Ministro 
Humberto Martins, 2. T., DJE 04.11.2008). 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
PENHORA ON LINE. ARESTO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA 
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA 
A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. VERIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem assente o 
entendimento de admitir a possibilidade de quebra do sigilo bancário 
(expedição de ofício ao Banco Central para obter informações acerca da existência 
de ativos financeiros do devedor), desde que esgotados todos os meios para 
localizar bens passíveis de penhora. 2. Conforme expresso no voto condutor do 
aresto combatido, o exeqüente não esgotou todas as diligências na busca de bens 
passíveis de penhora. Nesta seara especial, a verificação do exaurimento das 
possibilidades extrajudiciais de localização de bens penhoráveis do agravado é 
obstada pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não-provido. (Destacou-
se) (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento 985614/SC, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, 2. T., DJE 12.09.2008). 
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Há também, naquela mesma Corte, ministros que sustentam ser possível a 

aplicação direta da penhora “on line” no caso de a execução ter se iniciado após a vigência da 

lei 11.382/2006, mas, para os processos ajuizados anteriormente a esta lei, aplica-se a regra 

de busca de bens penhoráveis, de acordo com o artigo 185-A do CTN. Nota-se, assim, uma 

questão de direito intertemporal, na qual tais ministros distinguem as regras da execução 

dependendo da data em que o processo foi ajuizado: se antes ou depois da lei 11.382/2006. 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA 
ON LINE – SISTEMA BACEN-JUD – REQUERIMENTO FEITO NO REGIME 
ANTERIOR AO ART. 655, I, DO CPC (REDAÇÃO DADA PELA LEI 
11.382/2006) – SÚMULA 13/STJ. 1. Acórdãos oriundos do mesmo Tribunal não se 
prestam à configuração do dissídio (Súmula 13/STJ). 2. A jurisprudência desta 
Corte tem examinado o pedido de penhora on line levando em consideração o 
momento em que formulado: se antes ou depois do advento da Lei 
11.382/2006, que alterou o art. 655, I, do CPC, incluindo os depósitos e as 
aplicações em instituições financeiras como preferenciais na ordem de 
penhora, equiparando-os a dinheiro em espécie. 3. Se o pleito é anterior à nova 
lei, seu deferimento fica condicionado ao esgotamento de todos os meios de 
localização dos bens do devedor, em atenção ao art. 185-A do CTN. No regime 
atual, a penhora on line pode ser deferida de plano, afastando-se a exigência. 
Precedentes desta Corte. 4. Hipótese dos autos cujo pedido foi formulado no regime 
anterior, tendo o Tribunal de origem afastado a penhora de ativos financeiros 
porque não demonstrada a impossibilidade de recair a penhora em outros bens. 5. 
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (Destacou-se) 
(STJ, Recurso Especial 910497/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2. T., DJE 
17.02.2009). 

 

 

Data venia, é incoerente tal entendimento, uma vez que, conforme já explicitado 

em tópico anterior, as normas processuais aplicam-se aos processos em curso, incidindo 

sobre atos ainda não praticados. Desta forma, pelas regras de direito intertemporal, se um 

processo se inicia sob um determinado regramento e, antes de findar, entra em vigor uma 

nova lei, esta se aplicará aos atos ainda não praticados. 

A opinião aqui defendida é que, com o advento da lei 11.382/2006, o artigo 185-

A do CTN sofreu uma revogação parcial, tão somente quanto ao trecho “e não forem 

encontrados bens penhoráveis”, de modo que, com os novels artigos 655 e 655-A do CPC, 

não deve ser mais exigido, em qualquer espécie de execução, o esgotamento da procura de 
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bens penhoráveis. Eis ementa, também do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consonante 

com este entendimento: 

 
 
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR 
MEIO DO SISTEMA BACEN JUD – APLICAÇÃO CONJUGADA DO ART. 
185-A, DO CTN, ART. 11, DA LEI N. 6.830/80, ART. 655 E ART. 655-A, DO 
CPC. PROPORCIONALIDADE NA EXECUÇÃO. LIMITES DOS ARTS. 649, IV 
e 620 DO CPC. 1. Não incide em violação do art. 535 do CPC o acórdão que 
decide fazendo uso de argumentos suficientes para sustentar a sua tese. O julgador 
não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais levados à 
discussão pelas partes. 2. A interpretação das alterações efetuadas no CPC não pode 
resultar no absurdo lógico de 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). 3. Em interpretação sistemática do ordenamento 
jurídico, na busca de uma maior eficácia material do provimento jurisdicional, 
deve-se conjugar o art. 185-A, do CTN, com o art. 11 da Lei n. 6.830/80 e 
artigos 655 e 655-A, do CPC, para possibilitar a penhora de dinheiro em 
depósito ou aplicação financeira, independentemente do esgotamento de 
diligências para encontrar outros bens penhoráveis. Em suma, para as 
decisões proferidas a partir de 20.1.2007 (data da entrada em vigor da Lei n. 
11.038/2006), em execução fiscal por crédito tributário ou não, aplica-se o 
disposto no art. 655-A do Código de Processo Civil, posto que compatível com 
o art. 185-A do CTN. 4. A aplicação da regra não deve descuidar do disposto na 
nova redação do art. 649, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos 
valores referentes aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, 
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; às quantias recebidas 
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, aos 
ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal. 5. 
Também há que se ressaltar a necessária prudência no uso da nova ferramenta, 
devendo ser sempre observado o princípio da proporcionalidade na execução (art. 
620 do CPC) sem descurar de sua finalidade (art. 612 do CPC), de modo a não 
inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa parte, provido. (Destacou-se) (STJ, RESP 1074228/MG, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, 2. T., DJE 05.11.2008). 

 

 

Uma curiosidade digna de destaque e que bem demonstra o quão é contraditória a 

jurisprudência sobre o tema, é que na ementa acima transcrita, da lavra do Ministro Mauro 

Campbell Marques, se decidiu pela aplicabilidade direta da penhora “on line” sem imposição 

de qualquer condição; mas em outra ementa colacionada neste mesmo tópico, também 

prolatada pelo citado ministro, a decisão foi no sentido de exigir o esgotamento de todas as 

possibilidades para encontrar bens passíveis de penhora. Tal reflete a divergência que existe 

até no entendimento de um único ministro. 
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Para arrematar, a viabilização legal da determinação da penhora eletrônica de 

contas representa uma saída à comum frustração que acomete as execuções fiscais, 

resguardando, pela via indireta, a livre concorrência, vez que uma empresa sonegadora tem 

maiores condições de cobrar menos pelos seus serviços ou produtos, prejudicando o mercado 

das demais. 

 

 

7.3. A Penhora Eletrônica na Justiça do Trabalho   

 

 

Relativamente à aplicação e aceitabilidade da constrição eletrônica na seara 

trabalhista, muito já foi dito, de maneira difusa, nos tópicos supra desenvolvidos. De forma 

mais didática, será realizada neste subtópico uma retrospectiva elucidativa acerca da penhora 

“on line” no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Inicialmente, vale registrar que a Justiça do Trabalho foi uma das precursoras em 

utilizar a penhora eletrônica como forma mais eficaz e ágil de garantir os créditos 

trabalhistas. Deveras, consoante já afirmado alhures, o Superior Tribunal de Justiça foi o 

primeiro a firmar convênio com o Banco Central em 2001. Logo no ano seguinte, o Tribunal 

Superior do Trabalho, por intermédio do conhecido convênio “BACEN/TST/2002”, também 

aderiu ao acordo, com o escopo de proporcionar maior celeridade nas execuções de crédito 

trabalhista. 

Denota-se, assim, que a atuação da Justiça do Trabalho destacou-se, devendo ser 

vislumbrada como um exemplo a ser seguido por aqueles investidos do múnus jurisdicional. 

Ressalte-se que, antes mesmo de ser inserido o artigo 655-A no Código de 

Processo Civil, o Provimento 01/2003 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, já 

revogado, estabelecia que os juízes da justiça laboral deveriam fazer uso do sistema 

BACENJUD com prioridade sobre as outras modalidades de constrição judicial. 
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Malgrado haja sido revogado, o Provimento atualmente vigente – 06/2005 – 

mantém ainda a penhora eletrônica na posição de meio de execução preferencial sobre outras 

modalidades de constrição judicial. 

Vejamos o que o reza o artigo 53 do Provimento 06/2005 da Corregedoria Geral 

da Justiça do Trabalho: 

 

Art. 53 Tratando-se de execução definitiva, se o executado não proceder ao 
pagamento da quantia devida nem garantir a execução, conforme dispõe o artigo 880 
da CLT, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, emitir ordem judicial de 
bloqueio via Sistema Bacen Jud, com precedência sobre outras modalidades de 
constrição judicial. 

 

Ora, o que houve foi uma complementação do artigo 1° do revogado Provimento 

01/2003 de forma a conferir ao executado a oportunidade de proceder ao pagamento ou 

garantir a execução antes de se proceder à penhora “on line”, visto que o Provimento antigo 

estabelecia apenas que, em se tratando de execução definitiva, o sistema BACENJUD 

deveria ser utilizado com prioridade. 

Desta feita, os magistrados da Justiça do Trabalho devem ter como diretriz o 

preceito supra transcrito, o artigo 880 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o 

artigo 655 e 655-A do CPC. 

Perscrutando o artigo 880 da CLT, é fácil concluir que este é complementado 

pelo artigo 53 do Provimento 06/2005. Tal assertiva se funda no fato de que, pelo disposto no 

dispositivo da lei trabalhista, quando o executado é citado para efetuar pagamento em 

dinheiro, ele deverá fazê-lo em 48 horas ou garantir a execução, sob pena de penhora. Desta 

feita, ambos os preceitos possibilitam ao executado proceder ao pagamento da quantia devida 

ou garantir a execução, sendo que o artigo 880 da CLT esclarece que o prazo para tanto é de 

48 horas e o artigo 53 do Provimento 06/2005, por sua vez, estabelece que o meio de 

execução preferencial é exatamente a penhora “on line”. 

Plenamente consentânea com os dispositivos em foco está a lei processual civil. 
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Por fim, digno de destaque é o fato de que, ao contrário do que ocorre na 

execução civil, na execução de crédito trabalhista pode o magistrado determinar de ofício a 

penhora “on line”, o que constitui mais um louvável avanço da Justiça do Trabalho. Nesse 

sentido, segue ementa do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: 

 

AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA EM TEMPO REAL. A utilização do 
convênio BancenJud não configura afronta ao qualquer dispositivo processual. Ao 
contrário, observa a ordem prevista no art. 655 do Código de Processo Civil, não se 
olvidando que segundo dispõe o art. 878, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
"... A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou ex officio pelo 
próprio Juiz ou Presidente ou Tribunal competente, nos termos do artigo anterior". 
(TRT 2ª Região, Agravo de Petição 01683-2004-062-02-00, Desembargador 
Relator Carlos Francisco Berardo, 11. T., DOE SP 06.02.2007). 

 

 

7.4. A Penhora “on line” no Campo da Tutela de Urgência  

 

 

A priori, é de bom alvitre proceder à distinção entre a tutela cautelar e a 

antecipação de tutela. 

A tutela antecipada tem por efeito conceder total ou parcialmente, antes do 

julgamento definitivo da contenda, a tutela pretendida no pedido inicial, desde que atendidos 

os seus pressupostos necessários, quais sejam: existência de prova inequívoca que leve o 

magistrado ao convencimento da verossimilhança da alegação, bem como a presença de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Da forma como se efetiva, a tutela 

antecipada promove a própria satisfação do direito material posto sob análise do juízo, por 

meio do que se chama de cognição sumária, a qual é feita com supedâneo na verossimilhança 

das alegações.  

A diferença que se pode apontar entre a tutela antecipada e a tutela a ser 

concedida no final do processo é que esta fica resguardada pela inalterabilidade, enquanto 
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aquela, justamente por haver sido proferida com base na verossimilhança das alegações, pode 

ser modificada consoante apregoa o artigo 273, §4°, do CPC. 

A tutela cautelar, por sua vez, tem como propósito apenas assegurar o direito até 

a prolação da sentença final, e não satisfazê-lo antecipadamente. Com outras palavras, a 

tutela cautelar assegura a tutela de um direito provável (verossimilhança), o qual foi posto 

sob análise do Estado-juiz através do chamado processo principal, fazendo-se imprescindível 

para a concessão da medida cautelar que haja perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, caso não seja resguardada a pretensão deduzida no processo principal. 

Destarte, a tutela cautelar garante a frutuosidade da tutela de um direito, cuja 

probabilidade de ser concedida no final de um processo principal é alta, justamente pela 

indispensabilidade do requisito de verossimilhança nas medidas cautelares. Busca, portanto, 

manter estática determinada situação jurídica, a fim de que, ao ser prolatada a sentença final, 

a tutela do direito ainda seja útil, uma vez que a situação jurídica discutida restou incólume. 

Há de se registrar que, apesar dessas e outras distinções apontadas pela doutrina, 

após a introdução do parágrafo sétimo no artigo 273, do Código de Processo Civil, tornou-se 

patente a fungibilidade existente entre a tutela antecipatória e a tutela cautelar, quando se diz 

que, se a título de tutela antecipatória for requerida providência de natureza cautelar, poderá 

o juiz, presentes os respectivos pressupostos, deferir a tutela cautelar em caráter incidental no 

processo instaurado. Os pressupostos mencionados no preceito são exatamente os conhecidos 

pelas locuções “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. 

A verdade é que ambas são espécies do gênero “tutelas de urgência”, podendo ser 

razoavelmente confundidas em um caso concreto. 

No ensejo dessa exposição introdutória, é percuciente o entendimento de Luiz 

Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart32, que defendem ser possível o pleito de tutela 

cautelar para assegurar o direito material creditório: 

 

                                                 
32  MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil: Processo 
Cautelar. Vol. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 26. 
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Sublinhe-se que, neste caso, a cautelar tutela o direito à tutela do direito e não 
simplesmente o direito material, ou a pretensão de direito material. Não o direito 
de crédito ou o poder de exigir o crédito, mas sim o direito à tutela do direito à 
prestação pecuniária. 
É claro que, ao se tutelar a tutela do direito à prestação pecuniária, tutela-se, ainda 
que por conseqüência, o direito de crédito e a pretensão de direito material. Porém, 
quem tem um direito de crédito que ainda não pode ser exigido, ou já tem o 
poder de exigi-lo, somente pode temer a impossibilidade de obter a tutela do 
crédito e, assim, deve requerer tutela cautelar para assegurar a efetividade da 
tutela jurisdicional do direito . (Original sem destaque). 

 

Fazendo-se uma retrospectiva do que já foi exposto, o título que dá vazão à 

execução por quantia certa pode ser um título executivo judicial ou extrajudicial. No 

primeiro caso, a penhora eletrônica pode ser requerida no cumprimento de sentença; no 

segundo, será necessária a instauração de um processo executivo. 

O certo é que o objetivo de uma execução por quantia certa, independentemente 

de ocorrer por intermédio de cumprimento de sentença ou por um processo de execução, será 

sempre o de satisfazer o direito do credor com pecúnia. É fato incontroverso também que 

muitos são os executados que, ao tomarem conhecimento de um procedimento executório 

contra eles, providenciam de imediato a retirada dos depósitos existentes em conta bancária, 

bem como, com flagrante escopo fraudulento, transferem seus bens para o nome de terceiros, 

antes que recaia sobre eles qualquer tipo de ônus.   

Vislumbrando uma solução disponível aos credores, Demócrito Reinaldo Filho33, 

em elucidativo artigo sobre o tema, afirma: 

 

O Juiz pode conceder uma medida cautelar específica, desde que patentes os 
requisitos específicos, ou uma medida cautelar inominada, quando outras situações 
(e não aquelas elencadas expressamente para um dos procedimentos cautelares 
específicos) se fizerem presentes, demonstrativas do "periculum in mora" e do 
"fumos boni juris" do requerente. Nesse sentido, o Juiz pode, observando que o 
devedor tenta ausentar-se, alienar seus bens, transferi-los para nome de 
terceiros ou comete outro artifício fraudulento com a intenção de frustrar a 
execução e lesar o credor, conceder uma medida cautelar específica de arresto 
(art. 813), determinando o bloqueio de dinheiro em conta bancária do 
devedor pelo sistema do Bacen-Jud. O Juiz processante da execução também 
pode conferir ao credor uma medida cautelar inominada, valendo-se do seu poder 
geral de cautela (art. 798), quando outras situações, que não as discriminadas nos 

                                                 
33  FILHO, Demócrito Reinaldo. A penhora on line: a utilização do sistema BacenJud para constrição 
judicial de contas bancárias e sua legalidade. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8459>. Elaborado em: 05.2006. Acesso em: 18 abr. 2009. 
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incisos do art. 813 se mostrem presentes. Por exemplo, quando o credor comprova 
que o devedor tem outros processos de execução em andamento, onde as dívidas 
não foram satisfeitas, ou que tem um passado de mau pagador, com nome em 
bancos de dados de proteção ao crédito. Essas são situações que podem 
perfeitamente autorizar a concessão de medidas cautelares pelo Juiz, para 
preservar a eficácia do processo de execução. (Destacou-se). 

 

Nesse contexto, é de se convir que, estando presentes os requisitos da 

verossimilhança e do perigo na demora na prestação de tutela, urge a necessidade de se 

conceder a medida cautelar de arresto, a qual exprimi-se como um direito da parte credora e 

um dever do Estado, devendo este assegurar a utilidade de um direito material (crédito) 

quando reconhecido em um processo principal, ou se revestido de certeza e liquidez. Não foi 

mencionada a exigibilidade, porquanto é possível que, antes de um crédito se tornar exigível, 

o devedor ou responsável pelo débito promova atos fraudulentos, frustrando o direito do 

credor. Assim, dependendo do caso, haverá a necessidade de implementação do arresto, 

mesmo antes de se tornar exigível o título que consubstancia o direito ao crédito. 

Frise-se que a pretensão cautelar pode ser manifestada através de uma ação 

preparatória – antes do processo de execução ou de conhecimento -, ou de forma incidental – 

no curso do processo de cognição ou de execução.  

Sobre a concessão da medida cautelar de arresto, mencionada no excerto supra 

colacionado, faz-se preciso tecer algumas considerações sobre suas peculiaridades. 

O escopo do arresto prescrito no artigo 813 e seguintes, do CPC, é a preservação 

de pretensão monetária, cuja aferição é objeto de um processo principal. Por meio desta 

medida cautelar específica, torna-se insuscetível de livre disposição o bem arrestado, em 

razão de que este, quando finda a demanda judicial, passará a ser objeto de penhora para a 

satisfação do crédito.   

Observe-se que o arresto não garante somente pretensões concernentes ao 

pagamento de quantia certa, isto é, pretensões creditícias. Determinadas obrigações, como a 

de fazer ou não fazer, se não cumpridas, podem se converter em perdas e danos, cujo 

pagamento pode ser garantido cautelarmente pelo arresto, o qual, por sua vez, se converterá 

futuramente em penhora. 
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Os dois requisitos do arresto cautelar são descritos pelos artigos 813 e 814 da Lei 

Processual Civil. Com relação a estes pressupostos, merece abono a parte da doutrina que 

entende tratar-se de um rol exemplificativo, porquanto, em determinados casos, podem estar 

presentes a verossimilhança e o perigo de dano, sem, contudo, amoldarem-se aos requisitos 

legalmente previstos. O dever do Estado de prestar tutela adequada não se coadunaria com 

estes dispositivos processuais se os mesmos tivessem o condão de limitar a concessão da 

medida assecuratória unicamente aos casos que preenchem seus requisitos. 

Assim, em se admitindo que o arresto só pode ser concedido restritivamente nos 

casos previstos nos preceitos aludidos, estar-se-á compactuando com um exagerado apego ao 

formalismo, o que, nem de longe, se compatibiliza com o direito maior de prestação 

jurisdicional efetiva. 

O receio de que uma parte cause ao direito da outra lesão grave e de difícil 

reparação, antes do julgamento final da lide, pode ser vislumbrado, verbi gratia, quando o 

credor/requerente consegue demonstrar indícios de que o devedor está lançando mão de 

manobras para frustrar a execução. Diante deste contexto, havendo fundada suspeita de que, 

em razão da postura do devedor, não remanescerão bens capazes de suportar a execução, ou 

de que os bens remanescentes são de difícil conversão em dinheiro, o juiz deve autorizar a 

medida cautelar de arresto. 

Em sendo tais indícios ainda mais notórios, quando, por exemplo, o devedor 

responde por várias execuções utilizando em todas artifícios protelatórios, o juiz poderá 

conceder liminarmente, ou após justificação prévia, medida cautelar específica de arresto, 

sem ouvir o réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz. Ademais, é 

oportuno atentar para o fato de que, caso seja conferido o prazo de cinco dias para o devedor 

apresentar contestação, como a retirada de numerários em conta bancária é rápida, poderá 

restar frustrada a própria medida cautelar, se deferida após ouvidas ambas as partes. 

É certo que, nos casos de concessão de liminar sem a anterior ouvida do réu 

(liminar inaudita altera pars), o princípio do contraditório parece ser um pouco mitigado, e 

de fato o é. 

Ocorre que a liminar inaudita altera pars, quando há robustos motivos para 

acreditar que o réu vai tornar a medida cautelar ineficaz, surge como única solução para 
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resguardar o direito do requerente, sendo admissível, por isto, que reste atenuado o princípio 

do contraditório. Nesses casos, deve o magistrado agir com bastante cautela, ponderando, 

com base nos indícios apresentados pelo credor/requerente, qual direito prevalecerá: se o 

direito à efetiva tutela jurisdicional ou o direito ao contraditório. Insta destacar que ambos 

estão assegurados pela Constituição Federal, sendo difícil apontar qual o hierarquicamente 

superior. 

Por pertinente, cabe citar o artigo 805, do CPC, que pode vir em socorro do réu, 

contra o qual haja sido concedida liminar inaudita altera pars, causando-lhe insuportável 

prejuízo. Dispõe o preceito em foco que a medida cautelar poderá ser substituída, de ofício 

ou a requerimento de qualquer das partes, pela prestação de caução ou outra garantia menos 

gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la 

integralmente. 

É de bom alvitre fazer referência também ao que dispõe o artigo 273, II, da lei 

processual civil. Nos termos do aludido preceito, aplicando-se o mesmo à penhora “on line”, 

poderá esta ser concedida antes do julgamento final da lide, desde que presente a 

verossimilhança e, no caso do inciso II, haja caracterização do abuso de direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório do réu. 

Em algumas contendas, chega a ser patente o abuso de direito de defesa, o qual, 

conseqüentemente, culmina na postergação da satisfação do direito do requerente. Situações 

assim não podem perdurar indefinidamente, sob o pretexto de estar o réu respaldado no 

direito de ampla defesa. Assim, quando há o manifesto propósito protelatório do réu, deve ser  

peremptória a concessão da penhora “on line” antes do julgamento final da lide. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo, como é de conhecimento geral, constitui o instrumento utilizado para 

materializar uma das três funções da jurisdição, quais sejam: a de conhecimento, cautela e 

execução. Esta última foi a função abordada com mais ênfase ao longo deste trabalho, cuja 

escolha se justifica nas relevantes inovações legais constantes da lei processual civil, dentre 

as quais estão em relevo as que possuem o nobre escopo de reverter o alto índice de 

execuções frustradas que pejam de vergonha o Poder Judiciário. 

No universo de medidas que compõem o rito executório, as atenções nesta obra 

voltaram-se para a penhora “on line”, a qual corresponde a um grande avanço jurídico, 

notadamente no que diz respeito à carência de medidas idôneas a satisfazer direitos 

creditórios, cujos detentores viam se dissipando quando seus devedores esgueiravam-se da 

satisfação de suas obrigações através de recursos fraudulentos ou procrastinatórios. 

É de ser notar que as mencionadas inovações processuais, mormente a realizada 

pela lei 11.382/2006 que inseriu o artigo 655-A no CPC, já estão em pleno vigor há cerca de 

três anos, mas, malgrado não constituam mais modificações recentes, ainda não contam com 

completa adesão ou anuência por parte de alguns magistrados, que agem ainda de forma 

obsoleta, impondo ao credor/exeqüente certos ônus processuais não exigidos legalmente e 

que vilipendiam o direito ao crédito.  

Diante desse contexto e da importância que o tema assume, precipuamente 

quando se tem em mente o direito constitucionalmente assegurado de acesso à justiça, é que 

se teceu diversas considerações sobre as polêmicas que emolduram o instituto da penhora 

“on line”, fazendo-se sempre uma análise crítica da jurisprudência mais atual sobre o 

assunto, as quais bem demonstram quanta controvérsia ainda paira sobre o mesmo. 

Ademais, a noção de acesso à justiça não pode ser aquela restritiva que só 

abrange o direito de um cidadão levar seu conflito ao conhecimento e apreciação do 

Judiciário. Ao contrário disto, deve-se apreciar, valorizando-se equitativamente, medidas que 
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importem na simplificação de atos judiciais, bem como na redução da aceitabilidade de 

recursos com objetivo notoriamente protelatórios.  

A penhora “on line” é, insofismavelmente, um instituto que consubstancia a 

simplificação de atos judiciais, além de ser prevista no CPC como meio preferencial de 

execução, vez que é por intermédio do sistema BACENJUD que se bloqueia dinheiro 

depositado em conta bancária, que, por sua vez, é o bem sobre o qual a constrição deve recair 

preferencialmente, segundo a dicção do artigo 655 do CPC. 

Nesse panorama, qualquer tipo de exigência que acarrete prejuízos ao credor, 

inviabilizando ou mitigando o direito de acesso à justiça, seja de forma direta ou indireta, 

resultará em violação não só da lei processual civil, mas também da própria Constituição 

Federal. 

 As críticas que tentam objurgar a penhora “on line”, atribuindo-lhe a pecha de 

violadora do sigilo bancário, do princípio do favor debitoris, dentre outras, não merecem 

procedência, conforme farta argumentação ao longo deste trabalho. Desta feita, não há razão 

para que se persista na relutância, presente em muitos juízes, quanto à aplicação da penhora 

eletrônica de dinheiro através do sistema BACENJUD. 

Também não se justifica a exigência, que pode ser bastante observada na prática 

forense, de que o credor anexe aos autos as provas de que exauriu todas as possibilidades de 

localizar bens diversos de dinheiro para serem penhorados. Ora, o artigo 655, do Código de 

Processo Civil, é claro ao estabelecer que o dinheiro lidera o rol de bens penhoráveis; assim, 

não há razão para exigir que o exeqüente esgote todas as buscas de outros bens passíveis de 

penhora para fazer jus, em último lugar, à penhora “on line”. Admitir como lícito tal ônus 

imputado ao credor, seria negar vigência ao dispositivo processual, bem como consentir que 

o Poder Judiciário se imiscua nas atribuições do Poder Legislativo. 

Não se olvide que o artigo 185-A, do CTN, de fato estabelece que, se o devedor 

tributário devidamente citado não pagar nem oferecer bens à penhora no prazo legal, e não 

forem encontrados bens penhoráveis, o juiz poderá determinar a indisponibilidade de seus 

bens e direitos. Assim, com uma interpretação estritamente literal, poderia se concluir que, 

somente nas hipóteses de execução fiscal, é condição para deferimento da penhora “on line” 

o prévio exaurimento das buscas para encontrar outros bens penhoráveis. Nada obstante, 
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consoante já explicitado em tópico próprio, há quem defenda que o artigo 185-A do CTN foi 

parcialmente revogado pelos artigos 655 e 655-A, entendimento este aqui adotado. 

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível a 

constrição eletrônica de numerário existente na conta bancária do devedor tributário, 

dispensando a comprovação do esgotamento de meios para buscar outros bens penhoráveis. 

Observe-se que, em se admitindo a tese de parcial revogação do art. 185-A, do 

CTN, pelos artigos 655 e 655-A, do CPC, não se está querendo subverter as regras mais 

basilares de hermenêutica, pelas quais as leis especiais prevalecem sobre as leis gerais. Ao 

contrário disto, o que se quer é harmonizar a norma do Código Tributário Nacional com a 

nova inteligência das execuções. 

Ademais, não se pode entender a ordem dos bens arrolados no artigo 655 como 

de observância facultativa do juiz. Data venia, não foi isto que a lei processual quis 

estabelecer quando inseriu a expressão “preferencialmente” no caput do dispositivo 

mencionado. A necessidade de observância preferencial da ordem de bens prevista na lei se 

dirige ao credor, que é quem goza do direito de nomear os bens que pretende ver penhorado. 

É forçoso convir que, se um credor tem um direito de receber prestação em pecúnia, e o bem 

que está em primeiro lugar no artigo 655 é exatamente o dinheiro, não há fundamento que 

possa fazer o juiz vetar o requerimento de penhora “on line”, fazendo com que a execução 

recaia sobre outro bem, o qual, muitas vezes, não corresponde ao direito creditório na mesma 

proporção, ou precisará ser alienado para repassar o produto da venda ao exeqüente. 

 Atente-se ainda para o fato de que, mais uma vez corroborando com o direito do 

credor de requerer a penhora eletrônica de dinheiro sem que lhe sejam impostas restrições 

não previstas em lei, o artigo 668 do CPC salvaguarda a dignidade do devedor, aduzindo que 

este, caso a penhora “on line” seja muito onerosa, poderá pleitear a substituição do bem 

desde que não haja prejuízo para o credor. Afinal, se há alguém em uma relação de obrigação 

insatisfeita que não deve suportar prejuízos, este alguém é o detentor do direito ao 

cumprimento da obrigação. 

É de se concluir, portanto, que a penhora “on line”, ao contrário de violar uma 

gama de direitos apontados pelos que se posicionam contrariamente a esta medida 

executória, é um instrumento valioso contra devedores contumazes que se valem de diversos 
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artifícios para fraudar seus credores. Este instrumento deve ter sua importância reconhecida 

pelo Judiciário em sua unanimidade, haja vista que, desta forma, estar-se-á dando um longo 

passo para coibir práticas ilícitas do jaez das aqui citadas.   
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ANEXO A – PROVIMENTO 01/2003 DA CORREGEDORIA-GERAL DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 

Provimento nº. 01/2003. 

Ementa 

Determina instruções para utilização do Convênio com o Banco Central do Brasil - Sistema 
Bacen Jud. 

Texto 

O Ministro RONALDO LEAL, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que o Tribunal Superior do Trabalho 
mantém convênio com o Banco Central do Brasil para que seja possível realizar bloqueios on 
line nas contas correntes dos devedores trabalhistas e que tal convênio não concerne ao 
próprio TST ou aos Tribunais Regionais do Trabalho, mas, primordialmente, às Varas do 
Trabalho do País; CONSIDERANDO que têm surgido resistências ao uso desse 
extraordinário instrumento de execução dos créditos dos trabalhadores, quer por parte de 
entidades financeiras, quer por parte de Juízes de primeiro grau, quer por parte de Tribunais 
Regionais do Trabalho; CONSIDERANDO que o Corregedor-Geral apurou em correição 
que gerentes de agência bancária adotam a prática de alertar o correntista, exortando-o a 
retirar os valores da conta corrente a ser bloqueada, hipótese que configura delito contra a 
administração da justiça e fraude à execução (art. 179 do Código Penal); CONSIDERANDO 
que o envio eletrônico de solicitação de informações pelo Bacen Jud tem facilitado a retirada 
pelos devedores das importâncias existentes nas suas contas correntes; CONSIDERANDO 
que toda e qualquer resposta das entidades financeiras, incluindo a resposta às consultas on 
line, é dada por ofício ao Juiz da causa, diante da não confiabilidade dos    e-mails, que só 
devem transitar em ambiente dotado de certificação eletrônica; CONSIDERANDO que não 
há nenhum sistema que estabeleça retorno on line ao 

Juiz da causa, consignando hora, minuto e segundo de chegada da ordem de consulta ou de 
bloqueio; RESOLVE: 

Art. 1º - Tratando-se de execução definitiva, o sistema Bacen Jud deve ser utilizado com 
prioridade sobre outras modalidades de constrição judicial. 

Art. 2º - Os fiéis do sistema devem manter os dados dos Juízes, cadastrados ou não, 
atualizados de acordo com formulário a ser disponibilizado na Extranet do TST. Os dados 
dos Juízes a serem atualizados são: nome e CPF, TRT e Vara a que estejam vinculados e  se 
estão cadastrados ou não no Bacen Jud. 
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Art. 3º - Os Juízes devem evitar a solicitação de  informações sobre a existência de contas 
correntes de devedores, ao menos até que se disponibilizem respostas on line das entidades 
financeiras. 

Art. 4º - Constatado que as agências bancárias praticam o delito de fraude à execução, os 
Juízes devem comunicar a ocorrência ao Ministério Público Federal, bem como à 
Corregedoria Regional e à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e relatar as 
providências tomadas. 

Art. 5º - Os Juízes devem abster-se de requisitar às agências bancárias, por ofício, bloqueios 
fora dos limites de sua jurisdição, podendo fazê-lo apenas mediante o sistema Bacen Jud. 

Art. 6º - Os Juízes devem fixar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento pelo 
banco destinatário da medida determinada pelo Bacen Jud. 

Art. 7º - Os Juízes devem informar à Corregedoria Regional e à Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho o número de consultas e/ou bloqueios feitos mensalmente, bem como o 
período médio das respostas das entidades financeiras, nomeando-as e identificando as 
agências retardadoras. 

Parágrafo único - As informações, a serem enviadas a partir de 15 de agosto de 2003 pelos 
Juízes à Corregedoria-Geral, devem constar de formulário, que estará disponibilizado no site 
do TST, www.tst.gov.br, opção extranet - Bacen Jud, ao Juiz que se identificar com uma senha 
oportunamente fornecida. 

Art. 8º - Todas as tramitações no TST de que cogitam os arts. 2º e 7º serão feitas 
eletronicamente para o endereço citado no parágrafo único do art. 7º deste provimento. 

Art. 9º -  Este provimento entrará em vigor na data da publicação. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 
 
Brasília-DF, 25 de junho de 2003. 
 
RONALDO LEAL. 
 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. 
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ANEXO B – PROVIMENTO 03/2003 DA CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
 

 

Provimento nº 3/2003 

Ementa 

Permite às empresas que possuem contas bancárias em diversas agências do país o 
cadastramento de conta bancária apta a sofrer bloqueio on line realizado pelo sistema 
BACEN JUD. Na hipótese de impossibilidade de constrição sobre a conta indicada por 
insuficiência de fundo, o Juiz da causa deve expedir ordem para que o bloqueio recaia em 
qualquer conta da empresa devedora e comunicar o fato, imediatamente, à Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho para descadastramento da conta bancária.  

Texto 

O Ministro RONALDO LEAL, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  CONSIDERANDO o que consta no Pedido de Providência 
nº PP-96.588/2003, formulado pela Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de 
Açúcar);  CONSIDERANDO que as empresas brasileiras que possuem contas bancárias em 
diversas agências do país podem sofrer bloqueios múltiplos, não desejados pelo Juiz da 
causa;  CONSIDERANDO que até o momento não existe sistema informatizado de resposta 
on line das entidades financeiras, o que retarda consideravelmente o desbloqueio das ordens 
constritivas cumpridas em excesso, pois as agências bancárias respondem por ofício ao Juiz 
bloqueador;  CONSIDERANDO que, apesar disso, é necessário manter o sistema dos 
bloqueios indiscriminados, diante do comportamento delituoso de alguns gerentes de banco, 
que solicitam ao correntista a retirada dos depósitos para evitar a concretização da constrição 
sobre a conta bancária do cliente;  CONSIDERANDO que é possível evitar os males do 
bloqueio múltiplo e indesejado com a indicação de uma conta apta a sofrer bloqueio pelo 
sistema BACEN JUD, desde que a empresa se obrigue a mantê-la com fundo suficiente, sob 
pena de o bloqueio recair em qualquer uma de suas contas e de o cadastramento ser 
cancelado pelo TST;  

RESOLVE:  

Art. 1º - É facultado a qualquer empresa do país, desde que de grande porte, e que, em razão 
disso, mantenha contas bancárias e aplicações financeiras em várias instituições financeiras 
do país, solicitar ao TST o cadastramento de conta especial apta a acolher bloqueios on line 
realizados por meio do sistema BACEN JUD, pelo Juiz do Trabalho que oficiar no processo 
de execução movido contra a empresa.  

Art 2º - O pré-cadastramento pode ser feito pela própria empresa, a partir de 1º de fevereiro 
de 2004, no site www.tst.gov.br, opção extranet – “Bacen Jud – cadastramento de conta”, 
disponibilizado para esse fim.  
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§ 1º: Para efetivar o cadastramento da conta bancária, a empresa deverá, após preencher 
todos os campos do formulário disponibilizado no endereço eletrônico citado, encaminhar, 
no prazo de 5 (cinco) dias, mediante petição dirigida ao Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho, documentos que comprovem a multiplicidade de contas bancárias, o número do 
CNPJ da empresa, o número do CPF do responsável pelo fornecimento dos dados e a 
titularidade da conta bancária indicada.  

§ 2º: Os documentos enumerados no parágrafo anterior devem ser enviados no prazo 
estabelecido, sob pena de o pré-cadastro ser automaticamente excluído do sistema.  

Art 3º - O cadastramento implica imediato direito a bloqueio da conta indicada, cabendo aos 
Magistrados que utilizam o sistema BACEN JUD, antes de ordenar a constrição, consultar os 
dados relativos às contas das empresas cadastradas que ficarão disponíveis no citado 
endereço eletrônico.  

Parágrafo único: O acesso aos dados mencionados no caput será feito com a senha utilizada 
pelos Juízes para fornecimento de dados estatísticos no sistema Bacen Jud – Estatística, 
criado pelo provimento nº 1/2003 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.  

Art. 4º - O não-atendimento pelas empresas das exigências de manutenção de recursos 
suficientes ao acolhimento de  qualquer bloqueio importará, uma vez comunicado ao Juiz da 
causa, na expedição de ordem de bloqueio indiscriminado em qualquer conta bancária da 
devedora.  

Parágrafo único: Nessa hipótese, será cientificada a Corregedoria-Geral, que descadastrará a 
empresa, negando-lhe a faculdade de reiterar a indicação dali por diante.  

Art. 5º - Os Tribunais Regionais devem enviar, com a maior brevidade possível, cópia do 
presente provimento às Varas do Trabalho. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

Brasília-DF, 23 de setembro de 2003.  

RONALDO LEAL. 

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. 
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ANEXO C – CAPÍTULO III DA CONSOLIDAÇÃO DOS 
PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

 

 

Capítulo III 

BACEN JUD 

Art. 53 Tratando-se de execução definitiva, se o executado não proceder ao pagamento da 
quantia devida nem garantir a execução, conforme dispõe o artigo 880 da CLT, o juiz poderá, 
de ofício ou a requerimento da parte, emitir ordem judicial de bloqueio via Sistema Bacen 
Jud, com precedência sobre outras modalidades de constrição judicial. 

Art. 54 O acesso dos magistrados ao Sistema Bacen Jud é feito por meio de senhas pessoais e 
intransferíveis, após o cadastramento efetuado pelos Masters do respectivo TRT. 

Art. 55 O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho indicará, no mínimo, dois Masters ao 
Banco Central, comunicando a indicação à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

Parágrafo único. O Presidente do TRT deverá comunicar imediatamente ao Banco Central e 
à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho eventual descredenciamento de Master, bem 
como de qualquer usuário, do Sistema Bacen Jud.  

Art. 56 Os Masters do sistema devem manter os dados dos juízes, cadastrados ou não, 
atualizados de acordo com formulário disponibilizado na extranet do TST. 

Parágrafo único. Os dados atualizados dos juízes são: nome e CPF, TRT e Vara do Trabalho 
a que estejam vinculados, e se estão cadastrados ou não no Sistema Bacen Jud. 

Art. 57 Os magistrados deverão acessar diariamente o Sistema Bacen Jud, a fim de 
certificarem o efetivo e tempestivo cumprimento, pelas instituições financeiras, das ordens 
judiciais por eles emitidas. 

Art. 58 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar ao Tribunal Superior do Trabalho o 
cadastramento de conta única apta a acolher bloqueios on-line, realizados por meio do 
Sistema Bacen Jud. 

§ 1º A solicitação a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhada por petição 
dirigida ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e instruída com cópias dos comprovantes 
do CNPJ ou CPF e da titularidade da conta indicada (banco, agência, conta corrente, nome e 
CNPJ/CPF do titular); 

§ 2º As informações sobre o cadastramento de contas, de que trata o caput deste artigo, 
poderão ser obtidas, eletronicamente, no endereço www.tst.gov.br, opção Bacen Jud. 
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Art. 59 A pessoa física ou jurídica que optar pela indicação de conta única apta a acolher 
bloqueios on-line obriga-se a mantê-la com recursos suficientes, sob pena de o bloqueio recair 
em outras contas e de o cadastramento ser cancelado pelo TST. 

§ 1º O executado que teve sua conta descadastrada na forma do caput deste artigo poderá, 
após o período de 6 (seis) meses, contados da data da publicação no Diário da Justiça, da 
decisão que a descadastrou, postular o recadastramento, indicando a mesma ou outra conta, 
conforme a sua conveniência. 

§ 2º A reincidência no não-atendimento das exigências de manutenção de recursos suficientes 
ao acolhimento dos bloqueios on-line importará em novo descadastramento pelo prazo de 1 
(um) ano, podendo, após esse período, o executado postular novamente seu recadastramento, 
nos termos do parágrafo anterior. 

§ 3º Após a faculdade de recadastramento descrita no parágrafo anterior, posterior 
descadastramento terá caráter definitivo. 

Art. 60 Os pedidos de recadastramento de conta a que se referem o artigo anterior e seus 
parágrafos deverão ser dirigidos ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e instruídos com 
toda a documentação enumerada no parágrafo único do art. 58 desta Consolidação. 

Art. 61 Os juízes devem abster-se de requisitar às agências bancárias, por ofício, bloqueios 
fora dos limites de sua jurisdição, podendo fazê-lo apenas mediante o Sistema Bacen Jud. 

Art. 62 De posse das respostas das instituições financeiras, o magistrado emitirá ordem 
judicial de transferência do valor da condenação para conta judicial, em estabelecimento 
oficial de crédito, conforme dispõem os arts. 666, I, do CPC e 9º, inciso I, c/c com o art. 11, § 
2º, da Lei n.º 6.830/80. 

§ 1º Na mesma ordem de transferência, o juiz deverá informar se mantém ou desbloqueia o 
saldo remanescente, se houver. 

§ 2º O prazo para oposição de embargos começará a contar da data da notificação, pelo juízo, 
ao executado, do bloqueio efetuado em sua conta. 

Art. 63 Constatado que as agências bancárias praticam o delito de fraude à execução, os 
juízes devem comunicar a ocorrência ao Ministério Público Federal, bem como à 
Corregedoria Regional e à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e relatar as 
providências tomadas. 

Art. 64 É obrigatória a fiel observância das normas estabelecidas no regulamento que integra 
o convênio firmado entre o Banco Central do Brasil e os Tribunais do Trabalho. 

Publicado no DJ do dia 12/4/2006. 

Republicado no DJ do dia 20/4/2006. 
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ANEXO D – CONVÊNIO BACEN/STJ/CJF/2001 

 

 

CONVÊNIO BACEN / STJ / CJF / 2001. 
 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICOINSTITUCIONAL QUE FAZ EM ENTRE 
SI O BANCO CENTRAL DO BRASIL, O SUPERIOR TRIBUNAL D E JUSTIÇA E O 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, PARA FINS DE ACESSO AO SISTEMA 
BACEN JUD. 
 
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, autarquia federal criada pela Lei n.º 4.595/64, com sede 
no SBS, Quadra 3, Bloco B, Edifício-Sede, Brasília (DF), CEP 70074-900, inscrito no CNPJ 
sob o n.º 00.038.166/0001-05, doravante denominado simplesmente BACEN, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Sr. ARMÍNIO FRAGA NETO, o SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, estabelecido no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 06, Lote 1, CEP 
70070-600, Brasília (DF), inscrito no CNPJ sob o n.º 00.488.478/0001-02 e o CONSELHO 
DA JUSTIÇA FEDERAL, estabelecido no SEPN, Quadra 510, Bloco “C”, Lote 8, CEP 
70750-535, Brasília (DF), inscrito no CNPJ sob o n.º 00.508.903/0001-88, doravante 
denominados simplesmente STJ e CJF, neste ato representados pelo seu Presidente, Ministro 
PAULO ROBERTO SARAIVA DA COSTA LEITE, têm justo e acordado o presente 
convênio, que se rege com fundamento nos arts. 25, caput, e 116 da Lei n.º 8.666/93, pelo 
Regulamento anexo à Circular/BACEN n.º 2.717, de 3.9.1996 – o qual passa a integrar esse 
instrumento, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
I- DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objetivo permitir ao STJ ao CJF e 
aos Tribunais que vierem a aderi-lo conforme cláusula sexta e mediante assinatura de Termo 
de Adesão, o acesso, via ,INTERNET, ao Sistema de Solicitações do Poder Judiciário ao 
Banco Central do Brasil, doravante denominado simplesmente BACENJUD. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Por intermédio do sistema BACENJUD, o STJ, o CJF e os 
Tribunais signatários de Termo de Adesão, poderão, dentro de suas áreas de competência, 
encaminhar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
BACEN solicitações de informações sobre a existência de contas correntes e aplicações 
financeiras, determinações de bloqueio e desbloqueio de contas e comunicações de decretação 
e extinção de falências envolvendo pessoas físicas e jurídicas clientes do Sistema Financeiro 
Nacional, bem como outras solicitações que vierem a ser definidas pelas partes. 
 
II – DAS ATRIBUIÇÕES DO BACEN 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – São atribuições do BACEN:  
 
a) tornar disponível o sistema BACENJUD e demais aplicativos necessários a sua 
operacionalização; 
b) cadastrar, no Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, o Gerente Setorial 
de Segurança da Informação de cada Tribunal e do CJF, doravante denominado MASTER. O 
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cadastramento se fará conforme definido no regulamento anexo à Circular 2717 de 03.09.96, 
seguindo os procedimentos adotados pela Consultoria de Segurança da Informação do 
Departamento de Informática do BACEN – DEINF/COSEG; 
c) considerar como usuários do sistema BACENJUD as pessoas devidamente cadastrados 
pelo MASTER; 
d) comunicar aos partícipes qualquer alteração no sistema BACENJUD que venha a modificar 
os termos deste Convênio. 
 
III – DAS ATRIBUIÇÕES DO STJ, DO CJF E DOS TRIBUNAI S SIGNATÁRIOS DE 
TERMO DE ADESÃO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - São atribuições do STJ, do CJF e dos Tribunais signatários de 
termo de adesão: 
a) dispor dos seus próprios meios (computadores aptos a utilizar a internet e linhas de 
comunicação) que possibilitem o acesso, via internet, ao sistema BACENJUD; 
b) indicar às unidades do BACEN constantes no item “a” da Cláusula Quarta deste 
instrumento o nome do master de cada órgão, para seu credenciamento no Sistema de 
Informações Banco Central – SISBACEN. A indicação deve ser feita pelo Presidente de cada 
órgão, ou a quem for delegada a competência, por meio de documento formal, que deve ser 
acompanhado dos formulários específicos, devidamente preenchidos para esse fim, 
disponíveis no site do BACEN na internet no endereço http://www.bcb.gov.br, na seção 
“Sisbacen”. 
 
IV – DAS RESPONSABILIDADES DO BACEN 
 
CLÁUSULA QUARTA - São responsabilidades do BACEN: 
a) entregar a senha ao master de cada Tribunal e do CJF no Departamento de Informática na 
Sede do BACEN em Brasília ou nas Gerências Administrativas do BACEN localizadas: em 
Belém (PA), em Fortaleza (CE), no Recife (PE), em Salvador (BA), em Belo Horizonte 
(MG), no Rio de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP), em Curitiba (PR) ou em Porto Alegre (RS); 
b) repassar às instituições do Sistema Financeiro Nacional as solicitações encaminhadas pelos 
usuários do Sistema; 
c) conferir ao processamento do Sistema BACENJUD os procedimentos necessários à 
manutenção da segurança e do sigilo das informações. 
 
V – DAS RESPONSABILIDADES DO STJ, DO CJF E DOS TRIBUNAIS 
SIGNATÁRIOS DE TERMO DE ADESÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA – São responsabilidades do STJ, CJF e dos Tribunais signatários de 
termo de adesão: 
 
a) autorizar o acesso ao sistema BACENJUD, mediante cadastramento pelo Master somente 
aos membros de cada Tribunal e do CJF; 
b) manter, no mínimo, dois masters cadastrados em cada Tribunal e no CJF, efetuando o 
imediato descredenciamento no BACENJUD, quando do seu desligamento dessa função, com 
vistas ao pronto cancelamento de seus acessos; 
c) efetuar o imediato descredenciamento no Sistema BACENJUD dos usuários do Sistema 
quando do seu desligamento do Tribunal ou do CJF; 
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d) havendo acesso indevido ou qualquer outro dano às informações que o BACEN tenha 
tornado disponível aos usuários do STJ, do CJF e dos Tribunais signatários de Termo de 
Adesão, apurar o fato com vistas à devida responsabilização administrativa e criminal do 
agente responsável. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pessoal do STJ, do CJF e dos Tribunais signatários de Termo de 
Adesão, envolvidos na execução do objeto deste Convênio, não terá vínculo de qualquer 
natureza com o BACEN e vice-versa. 
 
VI – DA EXTENSÃO DO CONVÊNIO A OUTROS ÓRGÃOS DO PODER 
JUDICIÁRIO 
 
CLÁUSULA SEXTA - Os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça e de Alçada 
dos Estados poderão aderir ao presente convênio na forma e nas condições nele estabelecidas, 
devendo cada Tribunal indicar ao BACEN o seu master conforme item “b” da Cláusula 
Terceira do presente instrumento. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os Tribunais signatários de Termo de Adesão poderão, a seu 
critério e por sua integral responsabilidade, habilitar masters Setoriais nas Seções Judiciárias e 
Comarcas de suas áreas de competência, para fins de consecução dos objetivos do presente 
convênio. 
 
VII – DA FISCALIZAÇÃO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - No curso da execução dos serviços, caberá ao BACEN, diretamente 
ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste 
Convênio, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo STJ, CJF e pelos Tribunais signatários 
de Termo de Adesão, dentro das respectivas áreas de competência. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A presença da fiscalização do BACEN não elide nem diminui a 
responsabilidade dos demais partícipes naquilo que lhes compete. 
 
VIII – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA OITAVA - O presente convênio vigorará por prazo indeterminado, a partir da 
data de sua assinatura. 
 
IX – DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA NONA - O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer das partes, 
mediante comunicação escrita e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
X – DA EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - A administração e a gerência deste Convênio, no âmbito do 
BACEN, ficam a cargo do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema Financeiro 
(DECAD), situado no 14º andar do Ed. Sede do BACEN, em Brasília (DF). No âmbito da 
competência de cada signatário, tais funções caberão a quem a autoridade competente indicar. 
 
XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das responsabilidades previstas neste 
instrumento, os partícipes se obrigam a: 
a) manter sigilo acerca dos sistemas de segurança utilizados, bem como das informações de 
que os envolvidos na execução deste Convênio tiverem conhecimento; 
b) manter perfeito entrosamento entre si, objetivando a plena execução do convênio, 
solucionando os casos omissos, as dúvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e 
mútuo entendimento, ampliando ou suprimindo cláusulas através de aditivos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - De conformidade com o disposto no parágrafo único do 
art. 61 da Lei n.º 8.666/93, este Convênio será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
de extrato, por encaminhamento do BACEN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da cidade de Brasília para dirimir as 
questões decorrentes da execução deste Convênio, renunciando os partícipes, desde já, 
inclusive os signatários de Termo de Adesão, a qualquer outro a que, porventura, tenham ou 
possam vir a ter direito. 
 
E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor e forma. 
 
Brasília, 08 de maio de 2001. 
 
 
ARMÍNIO FRAGA NETO                                             
Presidente do Banco Central do Brasil 
 
 
PAULO COSTA LEITE 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal 
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ANEXO E – CONVÊNIO BACEN/TST/2002 
 
 
 

CONVÊNIO BACEN / TST / 2002. 
 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-INSTITUCIONAL QUE FA ZEM 
ENTRE SI O BANCO CENTRAL DO BRASIL E O TRIBUNAL SUP ERIOR DO 
TRABALHO, PARA FINS DE ACESSO AO SISTEMA BACEN JUD.  
 
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, autarquia federal criada pela Lei n.º 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, com sede no SBS, Quadra 3, Bloco "B", Edifício-Sede, Brasília (DF), 
CEP 70074-900, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.038.166/0001-05, doravante denominado 
simplesmente BACEN, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. ARMÍNIO FRAGA 
NETO, e o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, estabelecido na Praça dos Tribunais 
Superiores, Bloco "D", s/n.º, Brasília (DF), CEP 70097-970, inscrito no CNPJ sob o n.º 
00.509.968/0001-48, doravante denominado simplesmente TST, neste ato representado pelo 
seu Presidente, Ministro ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, têm justo e acordado o presente 
Convênio, que se rege, com fundamento nos arts. 25, caput, e 116 da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, pelo Regulamento anexo à Circular/BACEN n.º 2.717, de 3 de setembro de 
1996 - o qual passa a integrar este instrumento -, bem como pelas cláusulas e condições 
seguintes:  
 
I - DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objetivo permitir ao TST e aos 
Tribunais Regionais do Trabalho que vierem a aderi-lo conforme Cláusula Sexta e mediante 
assinatura de Termo de Adesão, o acesso, via Internet, ao Sistema de Solicitações do Poder 
Judiciário ao Banco Central do Brasil, doravante denominado simplesmente BACEN JUD. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Por intermédio do Sistema BACEN JUD, o TST e os Tribunais 
signatários de Termo de Adesão, poderão, dentro de suas áreas de competência, encaminhar 
às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN ofícios 
eletrônicos contendo solicitações de informações sobre a existência de contas correntes e 
aplicações financeiras, determinações de bloqueio e desbloqueio de contas envolvendo 
pessoas físicas e jurídicas clientes do Sistema Financeiro Nacional, bem como outras 
solicitações que vierem a ser definidas pelas partes. 
 
II - DAS ATRIBUIÇÕES DO BACEN 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - São atribuições do BACEN: 
a)  tornar disponível o Sistema BACEN JUD e demais aplicativos necessários a sua 
operacionalização; 
b)  cadastrar, no Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, o Gerente Setorial 
de Segurança da Informação de cada Tribunal, doravante denominado FIEL. O cadastramento 
se fará conforme definido no Regulamento anexo à Circular/BACEN n.º 2.717, de 1996, seguindo os 
procedimentos adotados pela Divisão de Atendimento do Departamento de Informática do 
BACEN - DEINF/DIATE; 
c)  considerar como usuários do Sistema BACEN JUD as pessoas devidamente cadastradas 
pelo FIEL; e 
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d)  comunicar aos partícipes qualquer alteração no Sistema BACEN JUD que venha a 
modificar os termos deste Convênio. 
 
III - DAS ATRIBUIÇÕES DO TST E DOS TRIBUNAIS SIGNAT ÁRIOS DE TERMO 
DE ADESÃO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - São atribuições do TST e dos Tribunais signatários de Termo de 
Adesão: 
a)  dispor dos seus próprios meios (computadores aptos a utilizar a Internet e linhas de 
comunicação) que possibilitem o acesso, via Internet, ao Sistema BACEN JUD; 
b)  indicar às unidades do BACEN constantes no item "a" da Cláusula Quarta deste 
instrumento, o nome do FIEL de cada órgão, para seu credenciamento no Sistema de 
Informações Banco Central - SISBACEN. A indicação deve ser feita pelo Presidente de cada 
órgão, por meio de documento formal, que deve ser acompanhado dos formulários 
específicos, devidamente preenchidos para esse fim, disponíveis no site do BACEN na 
Internet, no endereço http://www.bcb.gov.br/, na seção "Sisbacen"; e 
c)  a indicação do FIEL recairá apenas sobre magistrados.  
 
IV - DAS RESPONSABILIDADES DO BACEN 
 
CLÁUSULA QUARTA - São responsabilidades do BACEN: 
a)  entregar a senha ao FIEL de cada Tribunal, no Departamento de Informática na Sede do 
BACEN em Brasília ou nas Gerências Administrativas do BACEN localizadas: em Belém 
(PA), em Fortaleza (CE), no Recife (PE), em Salvador (BA), em Belo Horizonte (MG), no 
Rio de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP), em Curitiba (PR) ou em Porto Alegre (RS); 
b)  repassar às instituições do Sistema Financeiro Nacional as solicitações encaminhadas 
pelos usuários do Sistema; e 
c)  conferir ao processamento do Sistema BACEN JUD os procedimentos necessários à 
manutenção da segurança e do sigilo das informações. 
 
V - DAS RESPONSABILIDADES DO TST E DOS TRIBUNAIS SIGNATÁRIOS DE 
TERMO DE ADESÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA - São responsabilidades do TST e dos Tribunais signatários de Termo 
de Adesão, em seus respectivos âmbitos de competência: 
a)  autorizar o acesso ao Sistema BACEN JUD, mediante cadastramento pelo FIEL, somente 
aos membros de cada Tribunal; 
b)  manter, no mínimo, dois FIÉIS cadastrados em cada Tribunal, efetuando o imediato 
descredenciamento no BACEN JUD, quando do seu desligamento dessa função, com vistas 
ao pronto cancelamento de seus acessos; 
c)  efetuar o imediato descredenciamento no Sistema BACEN JUD dos usuários do Sistema 
quando do seu desligamento do Tribunal; e 
d)  havendo acesso indevido ou qualquer outro dano às informações que o BACEN tenha 
tornado disponível aos usuários do TST e dos Tribunais signatários de Termo de Adesão, 
apurar o fato com vistas à devida responsabilização administrativa e criminal do agente 
responsável. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pessoal do TST e dos Tribunais signatários de Termo de Adesão, 
envolvidos na execução do objeto deste Convênio, não terá vínculo de qualquer natureza com 
o BACEN e vice-versa. 
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VI - DA EXTENSÃO DO CONVÊNIO A OUTROS ÓRGÃOS DO PODER 
JUDICIÁRIO 
 
CLÁUSULA SEXTA - Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão aderir ao presente 
Convênio na forma e nas condições nele estabelecidas, devendo cada Tribunal indicar ao 
BACEN o seu FIEL, conforme item "b" da Cláusula Terceira do presente instrumento.  
 
VII - DO ACESSO AO SISTEMA BACEN JUD - SENHAS  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - O acesso ao Sistema BACEN JUD se dará por meio de senhas, após 
o cadastramento de usuários efetuado pelo FIEL do respectivo Tribunal. Haverá duas formas 
de autorizações de usuários: a primeira, de exclusividade do juiz, poderá solicitar e efetivar 
pedidos e somente o titular dessa senha poderá autorizar o envio dos ofícios eletrônicos ao 
BACEN; a segunda será concedida a funcionários do Tribunal ou das Varas do Trabalho para 
proceder a digitação dos dados. 
 
VIII - DA FISCALIZAÇÃO 
 
CLÁUSULA OITAVA - No curso da execução dos serviços, caberá ao BACEN, diretamente 
ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste 
Convênio, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo TST e pelos Tribunais signatários de 
Termo de Adesão, dentro das respectivas áreas de competência. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A presença da fiscalização do BACEN não elide nem diminui a 
responsabilidade dos demais partícipes naquilo que lhes compete. 
 
IX - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA NONA - O presente Convênio vigorará por 2 (dois) anos, a partir da data de sua 
assinatura, prorrogável por tempo indeterminado, caso não haja manifestação em contrário 
das partes.  
 
X - DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer das 
partes, mediante comunicação escrita e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
XI - DA EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A administração e a gerência deste Convênio, no 
âmbito do BACEN, ficam a cargo do Departamento de Cadastro e Informações do Sistema 
Financeiro (DECAD), situado no 14.º andar do Ed. Sede do BACEN, em Brasília (DF). No 
âmbito da competência de cada signatário, tais funções caberão a quem a autoridade 
competente indicar. 
 
XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Além das responsabilidades previstas neste 
instrumento, os partícipes se obrigam a: 
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a)  manter sigilo acerca dos sistemas de segurança utilizados, bem como das informações de 
que os envolvidos na execução deste Convênio tiverem conhecimento; e 
b)  manter perfeito entrosamento entre si, objetivando a plena execução do Convênio, 
solucionando os casos omissos, as dúvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e 
mútuo entendimento, ampliando ou suprimindo cláusulas por meio de aditivos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - De conformidade com o disposto no parágrafo único 
do art. 61 da Lei n.º 8.666, de 1993, este Convênio será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma de extrato, por encaminhamento do BACEN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Cidade de Brasília para dirimir as 
questões decorrentes da execução deste Convênio, renunciando os partícipes, desde já, 
inclusive os signatários de Termo de Adesão, a qualquer outro a que, porventura, tenham ou 
possam vir a ter direito. 
E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de 
igual teor e forma. 
 
Brasília, 5 de março de 2002.  
 
 
 
ARMÍNIO FRAGA NETO 
Presidente do Banco Central do Brasil 
 
 
 
 
ALMIR PAZZIANOTTO PINTO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
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ANEXO F – CONVÊNIO BACEN/STJ/CJF-2005 
 
 
 

CONVÊNIO BACEN/STJ/CJF/2005 
 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-INSTITUCIONAL QUE FA ZEM 
ENTRE SI O BANCO CENTRAL DO BRASIL, O SUPERIOR TRIB UNAL DE 
JUSTIÇA E O CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA FINS D E 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD 2.0. 
 

 

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, autarquia federal criada pela Lei n.º 4.595/64, com sede 
no SBS, Quadra 3, Bloco B, Edifício-Sede, Brasília (DF), CEP 70074-900, inscrito no CNPJ 
sob o n.º 00.038.166/0001-05, doravante denominado simplesmente BACEN, neste ato 
representado pelo seu Ministro Presidente, Sr. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES, o 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.488.478/0001-02 e o 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.508.903/0001-88, 
estabelecidos no SAFS – Quadra 06, lote 01 – Trecho III, CEP 70095-900 – Brasília (DF), 
doravante denominados simplesmente STJ e CJF, neste ato representados pelo seu Presidente, 
Ministro EDSON CARVALHO VIDIGAL, têm justo e acordado o presente convênio, que se 
rege com fundamento nos arts. 25, caput, e 116 da Lei n.º 8.666/93, pelo Regulamento anexo 
à Circular/BACEN n.º 3.232, de 06.04.2004, e pelo Regulamento anexo ao presente 
Convênio, os quais passam a integrar este instrumento, bem como pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
 
I – DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objetivo permitir ao STJ ao CJF e 
aos Tribunais que vierem a aderi-lo conforme cláusula quarta e mediante assinatura de Termo 
de Adesão, o envio de ordens judiciais e o acesso às respostas das instituições financeiras, via 
internet, por meio do sistema BACENJUD 2.0, nos termos do Regulamento anexo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Por intermédio do sistema BACENJUD 2.0 poderão ser 
encaminhadas às instituições financeiras bancárias ordens judiciais de bloqueio, desbloqueio e 
transferência de valores existentes em contas de depósito à vista (contas correntes), de 
investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras e outros ativos 
passíveis de bloqueio, de pessoas físicas e jurídicas, bem como outras ordens judiciais, nos 
termos do Regulamento anexo.  
PARÁGRAFO SEGUNDO – As respostas das referidas instituições a essas ordens judiciais 
também serão enviadas por meio do sistema BACENJUD 2.0 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para efeito desse convênio, entende-se por instituições 
financeiras o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a 
Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplo cooperativos, os bancos múltiplos com carteira 
comercial e os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, sem prejuízo da extensão 
desse termo às demais instituições sob a supervisão do BACEN. 
  
II – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO BACEN 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – São atribuições e responsabilidades do BACEN:  



 104 

 
a) tornar disponível o sistema BACENJUD 2.0 e demais aplicativos necessários a sua 
operacionalização; 
b) cadastrar, no Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN, o Gerente Setorial 
de Segurança da Informação de cada Tribunal e do CJF, doravante denominado MASTER. O 
cadastramento se fará conforme definido no regulamento anexo à Circular 3.232 de 
06.04.2004, seguindo os procedimentos adotados pelo Departamento de Tecnologia da 
Informação do BACEN - DEINF; 
c) entregar a senha ao MASTER de cada Tribunal, no Departamento de Tecnologia da 
Informação na sede do BACEN em Brasília ou em uma das Gerências Técnicas do BACEN 
localizadas: em Belém (PA), em Fortaleza (CE), no Recife (PE), em Salvador (BA), em Belo 
Horizonte (MG), no Rio de Janeiro (RJ), em São Paulo (SP), em Curitiba (PR) ou em Porto 
Alegre (RS); 
d) considerar como usuários do sistema BACENJUD 2.0 as pessoas devidamente cadastrados 
pelo MASTER; 
e) comunicar aos partícipes e às instituições financeiras qualquer alteração no sistema 
BACENJUD 2.0; 
f) tornar disponível às instituições financeiras arquivo consolidado das ordens judiciais 
encaminhadas pelos usuários do sistema; 
g) tornar disponíveis ao Poder Judiciário as respostas das ordens judiciais enviadas pelas 
instituições financeiras; 
h) fornecer ao sistema BACENJUD 2.0 e demais aplicativos utilizados na sua 
operacionalização o aporte tecnológico necessário à manutenção da segurança e do sigilo das 
informações; e 
i) promover divulgação e, sempre que necessário e na medida de sua disponibilidade, 
treinamento para MASTERS e usuários do sistema BACENJUD 2.0, no âmbito do Poder 
Judiciário. 
 
III – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO STJ, D O CJF E DOS 
TRIBUNAIS SIGNATÁRIOS DE TERMO DE ADESÃO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - São atribuições e responsabilidades do STJ, do CJF e dos 
Tribunais signatários de termo de adesão: 
a) dispor dos seus próprios meios (computadores aptos a utilizar a internet e linhas de 
comunicação) para obter o acesso, via internet, ao sistema BACENJUD 2.0; 
b) indicar às unidades do BACEN constantes no item “c” da Cláusula Segunda deste 
instrumento o nome dos masters de cada Tribunal, para seu credenciamento no Sistema de 
Informações Banco Central – SISBACEN. A indicação deve ser feita pelo Presidente de cada 
Tribunal, por meio de documento formal, que deve ser acompanhado dos formulários 
específicos, devidamente preenchidos para esse fim, disponíveis no site do BACEN na 
internet no endereço http://www.bcb.gov.br, na seção “Sisbacen”; 
c) autorizar o acesso ao sistema BACENJUD 2.0, mediante cadastramento pelo MASTER, 
dos usuários do seu respectivo Tribunal; 
d) manter, no mínimo, dois MASTERS cadastrados em cada Tribunal, efetuando o imediato 
descredenciamento no sistema BACENJUD 2.0 quando do desligamento de quaisquer deles 
dessa função, com vistas ao pronto cancelamento de seus acessos; 
e) efetuar o imediato descredenciamento no sistema BACENJUD 2.0 dos usuários não mais 
autorizados a utilizar o sistema; 
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f) apurar o fato, no caso de uso indevido do sistema BACENJUD 2.0, por usuários do seu 
quadro, com vistas à responsabilização administrativa e criminal; 
g) manter atualizado no sistema BACENJUD 2.0 o cadastro de contas únicas para bloqueio; 
i) promover ampla divulgação do sistema BACENJUD 2.0, bem como treinamento aos seus 
usuários; 
j) adotar procedimentos com vistas à redução/eliminação do envio ao BACEN de ofícios em 
papel e à padronização dos ofícios ainda que se fizerem necessários; e  
k) adotar as medidas necessárias ao efetivo e tempestivo cumprimento das ordens judiciais 
pelas instituições financeiras, aplicando, se for o caso, as penalidades cabíveis. 
 
IV DA EXTENSÃO DO CONVÊNIO A OUTROS ÓRGÃOS DO PODER 
JUDICIÁRIO 
 
CLÁUSULA QUARTA – Os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dos 
Estados poderão aderir ao presente convênio na forma e nas condições nele estabelecidas, 
devendo cada Tribunal indicar ao BACEN os seus masters conforme item “b” da Cláusula 
Terceira do presente instrumento. 
 
V – DO ACESSO AO SISTEMA BACENJUD 2.0 - SENHAS 
 
CLÁUSULA QUINTA – O acesso ao sistema BACENJUD 2.0 dar-se-á por meio de semjas 
pessoais e intransferíveis, nos termos da Circular 3.232 de 06.04.2004, após o cadastramento 
de usuários feitos pelos MASTERS do respectivo Tribunal. Haverá oito perfis de acesso: o 
primeiro, destinado exclusivamente aos magistrados, permitirá digitar, gravar e enviar ordens 
judiciais; o segundo, de utilização de servidores dos Tribunais e das Varas, permitirá apenas a 
digitação e gravação das minutas de ordens judiciais a serem confirmadas e enviadas pelos 
magistrados; o terceiro, de controle gerencial no âmbito de cada Tribunal, permitirá consultas 
a relatórios gerenciais do sistema BACENJUD 2.0; o quarto, de atualizador do cadastro das 
Varas, no âmbito de cada Tribunal; o quinto, de atualizador do cadastro de contas únicas no 
âmbito do STJ e do CJF; o sexto, de atualizador de cadastro de hierarquia dos Tribunais; o 
sétimo, destinado ao Departamento de Liquidações Extrajudicias – Deliq, do Banco Central, 
para acesso às ordens destinadas a bloquear instituições financeiras em liquidação 
extrajudicial; e o oitavo destinado ao Departamento gestor do BACENJUD 2.0, para consulta 
aos dados cadastrais e às solicitações processadas no sistema. Outros perfis poderão ser 
criados, a critério das partes. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os três primeiros perfis indicados no “caput” poderão ser 
igualmente utilizados pelo BACEN, a fim de possibilitar digitação, gravação e envio de 
ordens judiciais excepcionalmente recebidas fora do sistema BACENJUD 2.0, bem como 
consultas gerenciais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os usuários cadastrados na primeira versão do sistema serão 
migrados automaticamente para o BACENJUD 2.0, com os mesmos dados anteriores. 
   
VI – DA FISCALIZAÇÃO 
 
CLÁUSULA SEXTA – Caberá ao BACEN fiscalizar a fiel observância das disposições deste 
Convênio e do Regulamento anexo, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo STJ, CJF e 
pelos Tribunais Signatários de Termo de Adesão, dentro das respectivas áreas de 
competência. 
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VII – DA EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - A administração e a gerência deste Convênio, no âmbito do 
BACEN, ficam a cargo do Departamento Gestor do sistema BACENJUD. No âmbito de cada 
Tribunal signatário, tais funções caberão ao órgão por este indicado.  
 
VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA OITAVA – Os casos omissos, as dúvidas ou quaisquer divergências decorrentes 
da execução deste convênio serão dirimidos pelos partícipes, por meio de consultas e mútuo 
entendimento. 
 
CLÁUSULA NONA – De conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61, da lei 
8.666/93, este Convênio será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, a ser 
providenciado pelo BACEN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da cidade de Brasília para dirimir as questões 
decorrentes da execução deste Convênio, renunciando os partícipes, desde já, inclusive os 
signatários de Termo de Adesão, a qualquer outro a que, porventura, tenham ou possam vir a 
ter direito. 
 
E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 6 (seis) vias de 
igual teor e forma. 
 
Brasília, 30 de setembro de 2005. 
 
 
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
Presidente do Banco Central do Brasil 
 
 
EDSON CARVALHO VIDIGAL 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


