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RESUMO 

 

A presente monografia versa sobre a análise do instituto da penhora online, 
instrumentalizado pelo sistema informático conhecido como BACEN-JUD, à luz da 
função estatal de prestar jurisdição através de seus órgãos judiciais. Observa algumas 
questões e consequências trazidas pela Lei nº 11.382/2006 que, ao acrescentar o art. 
655-A ao Código de Processo Civil, introduziu ao ordenamento jurídico pátrio a 
possibilidade de utilização de referido instrumento pelo magistrado. Ao juiz, por sua 
vez, cabe proceder a uma interpretação do supra citado dispositivo, especialmente em 
razão dos reflexos práticos que ele acarreta nos casos concretos, seguindo as regras e os 
princípios constitucionais e próprios da execução. 

 

Palavras-chave: Penhora online. Execução. Prestação Jurisdicional. Princípios 
Constitucionais. 
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ABSTRACT 

 

The present monograph points to the analysis of the institution of online lien, 
instructed by the computer system known as BACEN-JUD, in light of the state function 
of providing jurisdiction through its courts. Also points out questions and consequences 
brought about by Law nº 11.382/2006, that by adding art. 655-A to the Code of Civil 
Procedure, introduced to the national legal system the possibility of using such 
institution by the magistrate. The judge must provide an interpretation this device, 
especially given the practical consequences that it entails in specific cases, following the 
rules and the principles of our Constitution. 

 

Keywords: Online lien. Process of Implementation. Constitutional Provision. 
Constitutional Principles. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto desta monografia consiste em analisar criticamente o instituto da 

penhora online, à luz da legislação pátria, doutrina e jurisprudência, enfrentando  

questões relativas às vantagens e desvantagens de sua adoção como instrumento 

processual de efetiva satisfação do interesses do credor/exequente, principalmente no 

que diz respeito aos princípios constitucionais e infraconstitucionais inerentes ao 

processo civil. 

O Capítulo I versa sobre os conceitos de jurisdição formulados pela doutrina 

que, apesar de apresentarem certas diferenças, guardam acentuada semelhança ao 

considerarem a prestação jurisdicional como a concretização da vontade encerrada na 

lei, na medida em que esta função estatal viabiliza a reparação de um dano, face à 

violação de direitos subjetivos. 

O Capítulo II versa sobre o ato processual de execução chamado penhora, 

através do qual determinados bens do devedor ficam sujeitos à satisfação do crédito 

executado, diferentemente do que se verifica no processo (ou fase) de conhecimento, 

quando há a definição do direito de uma das partes. 

No Capítulo III, pretende-se esmiuçar a criação e o processo de 

aperfeiçoamento que tem sofrido o Sistema BACEN-JUD, no ordenamento jurídico 

brasileiro. Ademais, aborda os aspectos positivos e negativos da informatização na 

prática do ato processual da penhora, considerando sobretudo os princípios que regem o 

ordenamento pátrio. 

Finalmente, trata o Anexo da análise de jurisprudências. Neste momento, são 

colacionados acórdãos jurisprudenciais que, em sua maioria, sustentam estar a utilização 

do sistema BACEN-JUD em perfeita conformidade com o Código de Processo Civil, 
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não havendo que se falar em ofensa à gradação prevista no art. 655 e nem ao princípio 

da menor onerosidade da execução disposto no art. 620, ambos do CPC. 

A presente monografia se justifica pela necessidade de conhecimento e 

compreensão do instituto da penhora online, levado a efeito pelo sistema informático do 

BACEN-JUD. Além de constituir mais uma contribuição para o Direito Processual 

Civil, o assunto desperta particular interesse na medida em que trata de um dos 

instrumentos diretamente ligados à efetividade da função estatal de prestar jurisdição. 

Com efeito, há que se avaliar se a penhora online é, de fato, instrumento idôneo 

bastante a alcançar a finalidade para a qual foi introduzida no vigente Código de 

Processo Civil, sem que as consequências negativas, porventura ocasionadas, sejam 

mais gravosas do que a utilização de outro meio. 

A pesquisa monográfica visa estabelecer uma análise comparativa entre as 

vantagens e desvantagens da utilização de referido sistema, especialmente no tocante 

aos princípios processuais e constitucionais envolvidos. 

Na pesquisa foram adotados os métodos científicos indutivo e dedutivo, 

visando um modo ordenado de pensar, coerente e lógico, através dos dados coletados. 

Assim, tomou por base a análise do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de 

Janeiro de 1973), da Constituição da República, juntamente com alguns dispositivos do 

Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002). 

. 
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1. DA JURISDIÇÃO 

Considerando que a proposta deste trabalho acadêmico, em apertadíssima 

síntese, se dedica à análise do instituto da penhora online como instrumento garantidor 

da efetividade da prestação jurisdicional, analisaremos, inicialmente, o conceito e a 

finalidade da jurisdição, a fim de proporcionar uma melhor compreensão dos efeitos da 

utilização do Bacen-Jud na execução e no processo. 

Na consecução de seus objetivos, sempre com vistas ao bem comum, o Estado 

moderno dividiu seu poder soberano, adotando o modelo da tripartição de poderes. 

Desta forma, desenvolve as atividades legislativa, administrativa e jurisdicional, 

confiando a cada Poder as respectivas atribuições. José Afonso da Silva aduz que o 

princípio da separação dos poderes, tal como formulado por Montesquieu, hoje mostra-

se menos rígido, uma vez que a ampliação das atividades do Estado impôs uma 

colaboração entre os poderes, consubstanciada tanto na independência orgânica, quanto 

na harmonia entre eles. (SILVA, 1985, p. 73) 

O Estado, por meio do exercício da função legislativa, dá origem a um aparato 

de leis e normas a fim de abstratamente regular a conduta dos indivíduos que vivem em 

sociedade, estabelecendo juridicamente deveres e obrigações. Não obstante, é possível 

que a lei não seja, por si só, suficiente a evitar conflitos de interesses, os quais, na 

célebre erudição de Francesco Carnelutti, são caracterizados pela resistência de um 

parte à pretensão de outra. Em não sendo bastante a lei abstratamente concebida, 

recorre-se a uma lei específica, materializada na decisão judicial capaz de solucionar a 

lide. Para esse mister, o Estado põe à disposição dos jurisdicionados a via processual, 

"cuja finalidade é garantir que a norma substancial seja atuada, mesmo quando o 

destinatário não o faça espontaneamente". (apud BEDAQUE, 1997, p. 10) 

A cada Poder corresponde uma função estatal, e à função de compor litígios, de 

declarar e realizar o Direito, dá-se o nome de jurisdição. 
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Neste contexto, convém esclarecer o significado do termo Jurisdição, que 

corresponde ao poder estatal, exercido através de um órgão independente e imparcial, 

que concretiza a vontade encerrada na lei com vistas a uma justa composição da lide ou 

na proteção de interesses particulares. Entende-se, portanto, como função típica, una e 

indivisível do Estado. Sua imparcialidade reside justamente no fato de consistir em 

atividade equidistante e desinteressada do conflito. Em que pese ter sua atuação, em um 

primeiro momento, subordinada à provocação dos interessados, uma vez incitada, passa 

a agir por impulso oficial - ex officio. 

Jurisdição é função do Estado, decorrente de sua soberania, encarregada de 

solucionar conflitos, na medida em que estes se lhes são apresentados. Desta forma, a 

atividade jurisdicional pressupõe a necessidade de organização e de divisão de 

atribuições entre os membros que integram o Poder Judiciário, fazendo com a que 

aquela atividade seja distribuída entre diversos órgãos, a partir de critérios legalmente 

estabelecidos. 

Para Giuseppe Chiovenda, a jurisdição caracteriza-se pela sua natureza 

substitutiva, de forma definitiva e obrigatória, da atividade volitiva das partes pela 

atuação estatal, através de seus órgãos jurisdicionais. Deste modo, a atividade exercida 

pelo magistrado, seja quando este afirma existente ou inexistente uma vontade concreta 

da lei relativamente às partes, seja quando torna exequível, no processo de execução, a 

vontade da lei não atendida pelo executado, impõe a vontade estatal aos particulares, 

ainda que estes discordem. O autor acaba por definir a jurisdição como sendo: 

a função estatal que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei, 
mediante a substituição, pela atividade dos órgãos públicos, da atividade de 
particulares ou de outros órgãos públicos, quer para afirmar a existência da 
vontade da lei, quer para torná-la praticamente efetiva. (apud BALENA, 
1969, p. 3 a 14) 

Leonardo Greco, com muita propriedade, enfatiza em sua obra o princípio da 

inércia da jurisdição. No que diz respeito a sua finalidade, ao contrário de assegurar a 

eficácia das normas estatais, hipótese na qual seu exercício se daria ex officio, a 

jurisdição é, por natureza, inerte. Importa dizer que somente mediante provocação o juiz 

exercerá a atividade que lhe compete. A inércia da função jurisdicional serve, inclusive, 

de corolário ao princípio da imparcialidade do juiz, na medida em que a atuação do 

magistrado se encontra subordinada à iniciativa dos interessados. (GRECO, 2008, p. 60)  
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Já Francesco Carnelutti parte da ideia central de contenda. Abalizada doutrina 

do autor vê na jurisdição o meio do qual se vale o Estado para a justa composição da 

lide. Significa dizer que a atividade jurisdicional concretizada no processo visa à 

composição, com base na legislação, do conflito de interesses submetido à apreciação 

do órgão competente. Desta feita, é possível vislumbrar clara distinção entre a atividade 

jurisdicional e a administrativa, notadamente no que tange ao caráter parcial ou 

imparcial do órgão que as exerce. Explica-se: se o particular é titular do interesse que 

conflita com a vontade da Administração Pública e, perante esta, dirige sua pretensão, a 

composição de interesses divergentes se dá no campo administrativo, através de recurso 

dirigido a órgão hierarquicamente superior àquele que praticou o ato impugnado. Por 

outro lado, quando o que se pretende perante o órgão estatal é o reconhecimento de um 

direito objetivo, apresentando-se a Administração Pública como parte, como uma 

individualidade independente do órgão julgador - imparcial -, trata-se do exercício da 

jurisdição. (CARNELUTTI, 1938, p. 222 a 228) 

Ainda nesta análise comparativa, Enrico T. Liebman acrescenta que, tanto a 

administração quanto a jurisdição são exercidas através de atos de conteúdo concreto. 

Todavia, a distinção entre elas reside no fato de que os atos daquela visam sempre à 

proteção de determinados interesses públicos (a exemplo da segurança, saúde, etc.), e a 

jurisdição, por sua vez, tem a específica função de fazer justiça, isto é, dar atuação à lei. 

(LIEBMAN, 1973, p. 3 a 6) 

Cândido Rangel Dinamarco examina a jurisdição sob o aspecto puramente 

funcional, sustentando que os objetivos sociais, políticos e jurídicos que busca, se 

considerados isoladamente, não se afiguram suficientes à exata compreensão do 

instituto. Quanto ao aspecto jurídico, a jurisdição se encontra voltada à atuação da 

vontade concreta contida na lei, através do efetivo exercício do poder/dever estatal de 

distribuir a justiça, tanto quanto possível da melhor e mais ágil maneira. Para isto, é 

necessário que essa atuação se dê por meio de uma pluralidade de órgãos integrantes do 

Poder Judiciário, cada qual apto a exercê-la nos devidos limites legais. (DINAMARCO, 

2013, p. ) 

Certo é que todos os autores apontam a jurisdição como um dos pressupostos 

processuais subjetivos. A um, pois o processo somente se forma e validamente se 

desenvolve quando a pretensão de direito material é confiada a um órgão jurisdicional. 
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O poder jurisdicional é exercido em sua plenitude pelos órgãos dele investidos, sendo 

incorreto afirmar-se, por consequência, que um tenha mais ou menos poder que outro. 

Afora os casos expressamente autorizados pela Constituição, nenhum outro Poder do 

Estado pode exercer a atividade jurisdicional. A dois, tendo em vista que a jurisdição 

exige que a função do órgão jurisdicional seja exercida por juiz regularmente investido 

no cargo de magistrado, e que este se encontre no seu efetivo exercício. (GRECO, 2008, 

p. 277) 

Insta pontuar que a jurisdição não deve ser confundida com a competência. 

Esta última não representa a quantidade de jurisdição conferida ao órgão judicial, mas 

compreende os limites legais impostos ao exercício válido e regular do poder 

jurisdicional, em um processo concretamente considerado. 

Já delineada em sua finalidade fundamental, a jurisdição pode ser vista, ao 

mesmo tempo, sob três enfoques distintos, quais sejam: como poder, porquanto consiste 

na manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de decidir 

imperativamente e impor decisões. Emana da soberania do Estado, que assumiu o 

monopólio de dirimir conflitos; como função, eis que constitui obrigação do Estado em 

prestar a tutela jurisdicional, quando provocado. Expressa o encargo que têm os órgãos 

estatais de promover a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização 

do direito justo e através do processo; finalmente, como atividade, uma vez que a 

jurisdição atua por meio de um complexo de atos do juiz, no processo, exercendo o 

poder e cumprindo a função que a lei lhe atribui. Frise-se que os atributos descritos 

somente podem ser legitimamente revelados quando honrado o princípio do devido 

processo legal. (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2010, p. ) 

Jurisdição é, pois, ato de soberania. Consiste em um poder-dever do Estado, 

através do Poder Judiciário, de declarar e fazer efetivo o direito, aplicando a lei aos 

casos concretos. 

Conforme dito anteriormente, a jurisdição é una, eis que consiste em função 

desempenhada exclusivamente pelo Poder Judiciário, por intermédio de seus 

magistrados, os quais decidem ora de forma monocrática, ora em órgãos colegiados. 

Seja como for, esta será sempre o poder/dever de o Estado declarar e realizar o Direito. 
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Outrossim, cabe destacar o caráter secundário de que se reveste. A justa 

expectativa é de que o Direito seja realizado independentemente da atuação da 

jurisdição. Por consequência, somente quando desponta um conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, em outras palavras um litígio, e desde que haja 

a regular provocação do Judiciário, estará o mesmo apto a atuar na busca de uma justa 

composição. 

Via de regra, as relações jurídicas são formadas, produzem seus regulares 

efeitos e extinguem-se de forma natural e sem maiores percalços. Como sabido, a 

jurisdição é atividade estatal provocada, e da qual a parte tem disponibilidade. Logo, 

quando surge o litígio, é possível encontrar a solução por caminhos outros que não a 

prestação jurisdicional, tendo o ordenamento jurídico pátrio colocado à disposição das 

partes diversas formas de autocomposição, sem que lhes seja forçoso recorrer ao 

pronunciamento do Judiciário. Desta maneira, a jurisdição é substitutiva a instrumentos 

de composição extrajudicial de litígios como, por exemplo, a transação, a conciliação e 

o juízo arbitral. Ao lançar-se mão da jurisdição, o Estado se substitui aos titulares dos 

interesses em disputa para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os 

envolve, com justiça. 

Assim, a tutela jurisdicional tem o significado de proteção de um direito ou 
de uma situação jurídica, pela via jurisdicional. Implica prestação 
jurisdicional em favor do titular de uma situação substancial amparada pela 
norma, caracterizando a atuação do Direito em casos concretos trazidos à 
apreciação do Poder Judiciário. É o estudo da técnica processual a partir do 
seu resultado e em função dele. (BEDAQUE, 1997, p. 26) 

A pacificação acima referida é realizada mediante a atuação da vontade do 

direito objetivo que rege o caso in concreto a ser solucionado. E é através do processo 

que o Estado desempenha essa função, ora expressando imperativamente o preceito 

através de uma sentença de mérito, ora valendo-se de uma execução forçada para 

realizar o que o preceito estabelece. 

Portanto, a jurisdição, entendida como a função estatal de prestar a tutela 

jurisdicional ao promover a pacificação de conflitos eventualmente surgidos no seio da 

sociedade, consiste no exercício do poder/dever atribuído ao Estado pela lei. Neste 

contexto, vislumbraremos mais adiante a importância da alteração legislativa que 

positivou a instrumentalização da penhora pela via eletrônica, notadamente pela maior 

eficácia que isto proporcionou à atividade estatal de promover a tutela de direitos.  
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2. A PENHORA E SUA NATUREZA JURÍDICA 

A penhora, que etimologicamente significa garantia (pignus), consiste em um 

ato processual através do qual determinados bens do devedor ficam sujeitos à satisfação 

do crédito executado. Na definição de José Carlos Barbosa Moreira, "denomina-se 

penhora o ato pelo qual se apreendem bens para empregá-los, de maneira direta ou 

indireta, na satisfação do crédito exequendo". (MOREIRA, 2012, p.237) 

Assinala José Miguel Garcia Medina que a execução forçada tem por 

finalidade: 

(...) a satisfação do direito do exequente, e não a definição, para o caso 
concreto, do direito de uma das partes. Isto é, não é objetivo da execução 
forçada determinar quem tem razão. Pode-se dizer, assim, que, visualizada a 
tutela jurisdicional como resultado, na execução forçada tal ocorrerá, 
normalmente, com a entrega do bem devido ao exequente. (MEDINA, José 
Miguel Garcia. P. 34). 

Luiz Guilherme Marinoni, por sua vez, define a penhora como "procedimento 

de segregação dos bens que efetivamente se sujeitarão à execução, respondendo pela 

dívida inadimplida. (...) Assim, a penhora é ato processual pelo qual determinados bens 

do devedor (ou de terceiro responsável) sujeitam-se diretamente à execução". 

(MARINONI, 2007, p. 251) 

Inicialmente, cumpre esposar o entendimento da professora Maria Helena 

Diniz, segundo o qual a natureza jurídica pode ser concebida como a "afinidade que um 

instituto tem em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser 

incluído a título de classificação". (DINIZ, 2004, p.30) 

O Professor Doutor JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO complementa 

afirmando que: 
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a determinação da natureza jurídica passa então a ser a identificação de uma 
grande categoria jurídica em que se enquadre o instituto em análise. [...] Mais 
do que por meio de uma análise conceitual, a determinação da natureza 
jurídica de um instituto deverá fazer-se mediante a determinação dos seus 
efeitos. A categoria jurídica a que se chegar deverá exprimir sinteticamente 
um regime positivamente estabelecido. (apud ENCICLOPÉDIA SARAIVA, 
1997, p. ) 

Superada a fase do cumprimento voluntário da sentença, e apresentado pelo 

credor o requerimento de instauração da fase executiva, expedir-se-á, nos termos do art. 

475-J, caput, fine, do Código de Processo Civil, mandado de avaliação e penhora de 

bens que possam responder pela dívida exequenda. A indicação de bens pelo credor, 

como se verá adiante, não é obrigatória, tendo em vista a possibilidade de o Oficial de 

Justiça proceder a sua busca. Entretanto, por óbvio, é bastante recomendável que o 

exequente, tanto quanto possível, assim o faça. 

O Professor Humberto Theodoro Júnior apresenta, em sua obra, três correntes 

doutrinárias sobre a natureza jurídica da penhora, o que igualmente se estende a sua 

modalidade online. (JÚNIOR, 2004, p. ) 

A primeira corrente entende a penhora como uma medida cautelar. A segunda 

levanta a possibilidade de lhe atribuir unicamente a natureza de ato executivo. Por 

derradeiro, a terceira corrente, que adota posição intermediária, trata a penhora como 

ato executivo de efeitos conservativos. 

Antes de maiores digressões, convém recordar a distinção entre as tutelas 

cautelares e as definitivas satisfativas. A tutela cautelar se propõe a conservar uma 

situação jurídica, a fim de garantir a futura satisfação de um direito, isto é, protege o 

resultado útil do processo - ou fase - de execução sendo, por isso mesmo, temporária 

quanto à duração de sua eficácia, limitada no tempo.  A tutela definitiva satisfativa, por 

sua vez, permite a realização imediata do direito material postulado em juízo, tendo 

como corolário o princípio do devido processo legal, respeitados os direitos à ampla 

defesa e ao contraditório. 

Desta forma, tendo em vista que a penhora não tem como escopo a preservação 

da tutela demandada, é possível concluir que esta não se encontra revestida da 

acessoriedade ou do caráter eventual típicos das medidas cautelares, podendo ser 

utilizada independentemente da comprovação do periculum in mora. 
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Consoante os ensinamentos de Francesco Carnelutti, a penhora online deve ser 

entendida como ato puramente executivo (2ª corrente doutrinária), cuja função se traduz 

na individualização, apreensão e conservação dos bens do executado, evitando sua 

deterioração, e criando sobre eles uma preferência ao exequente. Portanto, a natureza 

satisfativa de que se reveste vincula os bens penhorados à determinada demanda 

executória - ou fase de execução, no caso dos processos de conhecimento -, tornando-se 

elemento imprescindível à eficácia do processo, isto é, à satisfação da pretensão levada 

à juízo. (apud JÚNIOR, 2004, pág. 266) 

Da mesma forma, entendem Rodolfo Hartmann e o Ministro Luiz Fux tratar-se 

a penhora de ato judicial de natureza executiva (FUX, 2008, p. 150). 

Por outro lado, é preciso considerar que a penhora on-line se divide em duas 

etapas, quais sejam: 1) a emissão da ordem de rastreamento e bloqueio de ativos 

financeiros, levada a cabo pelo juiz, através de meio eletrônico; 2) e a efetiva constrição 

judicial dos valores encontrados. 

Assim sendo, há doutrinadores que sustentam revestir-se a primeira etapa de 

natureza cautelar, porquanto a consequente indisponibilidade do ativo financeiro 

encontrado somente pode ser determinada por membro do Poder Judiciário, consoante o 

princípio da reserva de jurisdição e tendo por base o poder geral de cautela, explicitado 

no art. 798 do CPC, ante a ausência de regra específica. 

Art. 798, CPC - Além dos procedimentos cautelares específicos, que este 
Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as 
medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de 
que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão 
grave e de difícil reparação. 

Já a segunda etapa consistiria na efetivação da constrição judicial propriamente 

dita, na medida em que o ato executório de transferência do ativo financeiro bloqueado 

para a conta bancária à disposição do Juízo dispensa a lavratura do auto de penhora, 

sendo o magistrado quem, diretamente, procede à constrição, sem qualquer ingerência 

do Oficial de Justiça. (GONÇALVES, 2008, p. ) 

Sob a perspectiva ora analisada, a constrição judicial afeta ao procedimento on-

line de penhora representaria, da mesma forma que a convencional, "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", com a ressalva da 
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peculiaridade de ser aquela precedida por ordem judicial cautelar de indisponibilidade 

do ativo financeiro, praticada pela via eletrônica, e efetivada diretamente pelo juiz. 

(ASSIS, 2006, p. ) 

Em que pesem os debates sobre a investigação da natureza jurídica da 

penhora online, é pacífico o entendimento de que não se trata de uma nova modalidade 

de penhora, senão vejamos: 

A emissão de ordem eletrônica de bloqueio de ativos financeiros nada mais é 
do que simples adoção de novo expediente, propiciado pelo avanço da 
tecnologia e da informática, para a prática de ato já previsto em lei, qual seja, 
a penhora. (apud ANDRADE, 2010, p. ) 

Considerando os avanços tecnológicos responsáveis pelo incrível aumento na 

rapidez da troca de informações, principalmente quando feita por meio da rede mundial 

de computadores, a penhora online acabou se tornando forte aliada do eficaz exercício 

da jurisdição, na medida em que foi idealizada para ser uma ferramenta de alta 

eficiência e baixa burocracia na busca por bens penhoráveis do devedor. 

A bem de se ver que as expressões 'online' e 'eletrônica' traduzem, tão somente, 

o meio de comunicação utilizado pelo juiz a fim de obter informações acerca da 

existência - ou não - de numerário suficiente à execução, disponível em conta de 

titularidade do devedor, ou de investimentos em seu nome. (GRASSELLI, 2006, p.) 

Ademais, justamente por não se tratar de uma modalidade jurídica autônoma, 

deve ser entendida da mesma forma que a já conhecida penhora sobre dinheiro, a qual 

continua sendo o bem preferencial da execução nos termos do art. 655, do CPC, 

notadamente pelo ilimitado valor de troca que possui, com base na circulação universal 

de moeda. Em suma, trata-se de uma penhora como outra qualquer. (SILVA, 2001) 

Adotando referido instrumento, aos magistrados foi viabilizada a prática do ato 

material de apresamento de numerários, o qual corresponde à penhora propriamente 

dita, no que tange ao seu aspecto técnico-jurídico. Desta feita, os bloqueios 

determinados pelo juiz e realizados via Internet configuram a penhora em si, enquanto 

os desbloqueios correspondem ao respectivo levantamento das quantias. (GRASSELLI, 

2006). 

Com relação aos efeitos da penhora, José Carlos Barbosa Moreira, com muita 

propriedade, destaca que estes podem ser tanto de ordem processual, como de ordem 
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material. Detendo-nos àqueles, a penhora possui, simultaneamente, função 

individualizadora e garantidora. Explica-se: sua finalidade corresponde à 

individualização dos bens ou direitos passíveis de expropriação, além de servir como 

garantia ao pagamento do débito. Ademais, enquanto não verificada a insolvência do 

executado, é capaz de gerar ao exequente certa preferência no resultado da alienação 

dos bens constritos, em relação aos demais - eventuais - credores daquele mesmo 

executado, sem prejuízo das questões de mérito discutidas em etapa processual anterior 

e ora superadas. 

No que tange aos efeitos materiais decorrentes da penhora, (1) fica o executado 

privado da posse direta dos bens penhorados, (2) conserva-se a incolumidade de 

referidos bens ou direitos até sua efetiva expropriação, eis que confiados a um 

depositário nomeado em juízo, bem como (3) torna ineficazes, em face daquele 

exequente, quaisquer eventuais atos de disposição dos bens apreendidos, resguardando-

os contra fraudes à execução. (MOREIRA, 2012, p. 245) 

Por força do disposto no art. 391 do vigente Código Civil, bem como no art. 

591 do Código de Processo Civil, podem constituir objeto de penhora os bens 

pertencentes ao próprio devedor ou, em caráter de exceção, aqueles pertencentes a 

terceiros, quando suportem a responsabilidade executiva. Trata-se, portanto, do 

princípio da realidade ou patrimonialidade, segundo o qual todos os bens do devedor - 

presentes e futuros - respondem pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as 

exceções estabelecidas em lei.  

Art. 391, CC/02: Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os 
bens do devedor. 

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

Os dispositivos legais acima colacionados não deixam dúvidas de que o 

ordenamento jurídico brasileiro afastou, em toda e qualquer hipótese, a possibilidade de 

o executado responder pessoalmente, ou seja, com seu próprio corpo pelas dívidas 

contraídas. Importante esclarecer a diferença determinante que esta situação guarda em 

face da prisão por dívida alimentícia, eis que esta última é concebida como meio de 

coerção e não de pena. 
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Retomando o raciocínio já esposado, a penhora online se afigura como a 

individualização do patrimônio do devedor, mediante a utilização da via eletrônica, 

notadamente através do convênio técnico institucional firmado entre o Banco Central e 

o Poder Judiciário - Sistema BACEN-JUD, garantindo o resultado positivo do processo 

ou fase executiva. 

Conforme se pretende esmiuçar mais adiante, porém oportunamente cabe 

pontuar os contornos, a consolidação dos convênios entre os órgãos do Poder Judiciário 

e o Banco Central, que permitem um rastreamento de contas correntes existentes em 

nome do executado junto a instituições financeiras, a localização de bens passíveis de 

penhora a que se faz menção, notadamente o dinheiro, tem sido facilitada. A 

possibilidade de se recorrer ao Sistema BACEN-JUD para tal finalidade foi introduzida 

em nosso ordenamento jurídico pela Lei Federal 11.382/2006, a qual acrescentou ao 

CPC o art. 655-A, senão vejamos: 

Art. 655-A.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 
financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade 
supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, 
informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no 
mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na 
execução. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 1o  As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou 
aplicação até o valor indicado na execução. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 
2006). 

§ 2o  Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta 
corrente referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou 
que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade. (Incluído pela Lei 
nº 11.382, de 2006). 

§ 3o  Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será 
nomeado depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a 
forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, 
entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no 
pagamento da dívida. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). 

§ 4o  Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a 
requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema 
bancário, nos termos do que estabelece o caput deste artigo, informações 
sobre a existência de ativos tão-somente em nome do órgão partidário que 
tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa a violação de 
direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos 
praticados, de acordo com o disposto no art. 15-A da Lei no 9.096, de 19 de 
setembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 11.694, de 2008) 

Entretanto, o legislador ordinário achou por bem tornar imunes à penhora, de 

forma taxativa e em caráter absoluto ou relativo, determinados bens chamados de 

impenhoráveis. Esta hipóteses encontram-se legalmente previstas no art. 655-A do CPC, 
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e decorrem (a) ora da existência de obstáculo legal a que esses bens sejam alienados, (b) 

ora para evitar que o devedor seja privado do mínimo necessário a sua subsistência e de 

sua família ou, ainda, (c) como forma de evitar embaraços a atividades tidas como 

socialmente relevantes. 

Art. 649, CPC: São absolutamente impenhoráveis:  

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 
execução; 

II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência 
do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades 
comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo 
se de elevado valor; 

IV - 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 sua família, os 
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 
observado o disposto no § 3o deste artigo;  

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 
outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão;  

VI - o seguro de vida; 

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem 
penhoradas; 

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família; 

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 
compulsória em educação, saúde ou assistência social; 

X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em 
caderneta de poupança. 

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, 
por partido político. 

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido 
para a aquisição do próprio bem. 

§ 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de 
penhora para pagamento de prestação alimentícia. 

Uma análise mais detida do inciso IV permite compreender que, em se tratando 

de salário, remunerações, pensão e aposentadoria fica vedada a realização da penhora 

sobre tais bens. Todavia, o próprio art. 649 se incumbiu de estabelecer uma ressalva, 

expressa em seu parágrafo 2º, o qual exclui o caráter impenhorável de quantias relativas 

ao pagamento de prestação alimentícia. 
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Fácil perceber a relevância das exceções trazidas pelo legislador ao excluir 

determinadas hipóteses da incidência da penhora. Isto porque se os rendimentos, a título 

de exemplo, forem destinados à referida prestação, sobre eles não poderá recair a 

penhora. Assim também em relação os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, os 

quais são passíveis de serem penhorados, na falta de outros bens, desde que não estejam 

destinados ao pagamento de prestação alimentícia, sob pena de aplicação da ressalva 

contida no §2º do artigo em comento. A corroborar esse entendimento está o art. 650, do 

CPC, in verbis: 

Art. 650. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e 
rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de 
prestação alimentícia.  

Realizada a penhora, os bens constritos tornam-se indisponíveis para o 

devedor, que não pode aliená-los ou onerá-los de maneira eficaz. Não obstante, uma vez 

que as quantias bloqueadas se refiram às hipóteses elencadas no inciso IV, ou estejam 

revestidas de outra forma de impenhorabilidade, torna-se ônus do executado provar tal 

circunstância, com vistas à liberação dessas quantias, o que é possível de ser efetuado 

por mera petição. 

Vale lembrar que o instituto da penhora não tem como efeito afastar do 

devedor a titularidade da propriedade do bem, mas somente priva o proprietário do 

poder de livre disposição sobre aquele. Desta feita, pode-se dizer que todo e qualquer 

ônus real que importe em supressão do valor de comercialização do bem penhorado é 

ineficaz em relação tão somente à execução em que se deu a penhora, sendo 

perfeitamente válido para os sujeitos que participaram daquela relação jurídica. Logo, o 

bem, na execução, continua a responder pela dívida do executado, como se gravame não 

houvesse. 

Insta salientar que esta inoponibilidade em face do exequente não decorre 

propriamente da penhora, porém da citação válida no processo de execução ou fase de 

cumprimento de sentença. A partir da citação, qualquer ato do devedor no sentido de 

dispor de seu patrimônio, de maneira que tal conduta repercuta negativamente em sua 

capacidade de quitar o débito exequendo, é considerado como fraude à execução, 

consoante inteligência do art. 593, II, do CPC. 

Esmiuçados os contornos no que diz respeito à natureza jurídica da penhora, 

parte-se, a seguir, ao exame da instrumentalização deste instituto pela via eletrônica, 
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através da compreensão da ferramenta chamada Bacen-Jud, seus efeitos e 

consequências para o processo. 
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3. PENHORA ONLINE: O SISTEMA BACEN-JUD 

A penhora online surge como uma ferramenta garantidora do princípio 

constitucional da razoável duração do processo. Sendo assim, o legislador derivado 

buscou atrelar os avanços tecnológicos, marcados pela praticidade, economia e rapidez, 

à demanda por mudanças nos procedimentos judiciais, tendo em vista que: 

Diante de um processo executivo demorado e pouco eficiente, perde-se 
indubitavelmente a confiança da sociedade na prestação jurisdicional pelo 
poder Estatal, incentivando indiretamente a autocomposição e favorecendo 
ao descumprimento das relações obrigacionais." (VASCONCELOS e MAIA, 
2011) 

Evidente, portanto, o importante papel que este instituto representa no 

imaginário da sociedade brasileira, haja vista a maior credibilidade que ele confere à 

atividade desenvolvida pelos órgãos jurisdicionais. 

 

3.1. CONCEITO 

O processo de execução e o cumprimento de sentença têm como objetivo a 

efetivação do direito já reconhecido, consubstanciado em um título extrajudicial no 

primeiro caso ou judicial neste último, sendo certo que, a fim de conseguir alcançar sua 

finalidade, dispõem de alguns mecanismos capazes de transferir os bens do devedor 

para o credor e um deles é a penhora. 

A penhora é ato essencialmente executivo, cujo objetivo consiste em 

expropriar o patrimônio do devedor, incidindo sobre a parte do seu patrimônio 

suficiente a quitar o valor total da dívida atualizada com juros, custas e honorários 

advocatícios. 
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Também conhecido como penhora online, o BACEN-JUD é o sistema 

desenvolvido pelo Banco Central, o qual permite ao juiz penhorar as contas correntes da 

parte executada. Através de um comando judicial, via Internet, o sistema BACEN-JUD 

determina o bloqueio das contas correntes que estejam no nome do devedor, até o valor 

da execução. 

Trata-se, pois, de sistema informatizado que possibilita aos magistrados 

solicitar a todas as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional 

informações acerca da movimentação de seus clientes. Com base nas informações 

obtidas, pode o juiz determinar, conforme o caso, sejam bloqueadas as contas correntes 

ou qualquer conta de investimento de titularidade dos executados. 

O sistema em comento, apesar de relativamente recente, já se encontra 

disponível em todos os ramos do Poder Judiciário, mediante convênio estabelecido 

inicialmente entre o Banco Central e os Tribunais Superiores, ao qual aderiram também 

os Tribunais Regionais e Estaduais. 

Art. 2º, da Resolução nº 61/2008, do CNJ: É obrigatório o cadastramento, no 
sistema BACENJUD, de todos os magistrados brasileiros cuja atividade 
jurisdicional compreenda a necessidade de consulta e bloqueio de recursos 
financeiros de parte ou terceiro em processo judicial. 

Em apertada síntese, a penhora online pode ser conceituada como sistema 

através do qual o Judiciário pode efetuar a penhora em dinheiro, de forma eletrônica, 

mediante o envio de ordens judiciais aos bancos, via Internet. Quando identificada 

alguma conta do executado contendo saldo passível de bloqueio, a ordem judicial 

emitida sob a forma de documento eletrônico é cumprida instantaneamente. 

 

3.2. PROCEDIMENTO 

Conforme anteriormente esposado, o Sistema BACEN-JUD consiste em um 

meio de instrumentalizar, pela via eletrônica, ordens judiciais de bloqueio de contas e 

depósitos bancários. Importante lembrar que o convênio assinado pelo Banco Central 

com os Tribunais não criou ou modificou nenhuma norma processual, mesmo porque 

somente o Congresso Nacional possui competência para proceder a qualquer alteração 

legislativa em matéria de direito processual, consoante a inteligência do art. 22, I, da 

CRFB/88. 
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Em espaço próprio do ambiente virtual da Internet, isto é, no site 

especificamente desenvolvido para a execução deste ato processual, o Juiz solicitante 

deve preencher uma minuta de documento eletrônico, na qual fornece informações que 

qualificam o devedor e identificam a exata quantia a ser bloqueada. Referida requisição 

eletrônica é enviada diretamente aos bancos, que cumprem a solicitação ao repassarem 

as informações contidas em seus sistemas e bancos de dados ao Juízo. 

Cabe ressaltar que, uma vez enviadas ao magistrado as respostas solicitadas, a 

ordem de bloqueio não continuará a surtir novos efeitos, mas serão conservados 

somente os valores já constritos. A título de exemplo, imagine-se que, cumprida a 

solicitação por determinado banco, uma nova quantia seja depositada na conta corrente 

do executado. Na hipótese sub examen, somente permanecerão bloqueados os valores 

que eventualmente já o tenham sido, excluídos aqueles depositados após a resposta, os 

quais continuam plenamente à disposição do correntista. 

Desta feita, havendo débito remanescente a ser executado, o magistrado deverá 

utilizar os dados do bloqueio anteriormente realizado para emitir uma nova ordem, ou 

quantas sejam necessárias para se atingir o total executado, a fim de se complementar 

aquele valor. 

 

3.3. AS VERSÕES DO SISTEMA BACEN-JUD 

Inicialmente, cumpre delinear de forma bastante breve as condições em que a 

penhora se efetivava antes da implementação do Sistema BACEN-JUD. O método 

tradicional a que se faz referência acabava envolvendo expedientes de pouquíssima 

praticidade, ante à necessidade de se expedirem ofícios - impressos em papel - ao Banco 

Central, com a finalidade de identificar a existência de contas bancárias em nome dos 

devedores. Ato contínuo, a diligência de constrição se procedia através de Oficial de 

Justiça. 

Nas ocasiões em que a conta identificada situava-se em localidade diversa da 

que correspondia à competência territorial do magistrado emissor da ordem, era 

necessária, inclusive, a expedição de Carta Precatória solicitando ao juízo deprecado 

que implementasse a constrição. Evidente que toda a demora inerente a esse 

procedimento tornava o processo ou fase executória demasiado vulneráveis, eis que 
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permitia ao devedor frustrar a penhora, na medida em que se valia do tempo para efetuar 

saques e inviabilizar o êxito da operação. 

 

3.3.1. VERSÃO 1.0 

A primeira versão do Sistema BACEN-JUD proporcionou, indiscutivelmente, 

imensos avanços no que tange à efetividade do processo de execução judicial. Isto 

porque, colocou à disposição do Poder Judiciário recursos da informática aplicados à 

realização da penhora de dinheiro. Não obstante, tão logo esta versão original começou 

a apresentar algumas deficiências. 

A título de exemplo, podemos citar o fato de a versão 1.0 não contemplar a 

possibilidade de o Juiz ter o controle das respostas dos bancos no próprio sistema. Ao 

Juiz somente era dado ciência de que determinada ordem havia sido regularmente 

cumprida, ou não, quando recebia, por meio de ofício em papel, a resposta dos bancos 

consultados. 

A versão antiga do sistema também não lhe permitia efetuar a transferência de 

valores eventualmente bloqueados para outra conta, à disposição do juízo e 

monetariamente corrigida. Para proceder à transferência dos valores bloqueados, o 

magistrado deveria determinar tal operação, através do envio de ofício em papel, 

endereçado à agência bancária onde se verificara o bloqueio da conta, sem prejuízo de 

toda a demora que esse procedimento representava e suas consequências para o 

processo. 

 

3.3.2. VERSÃO 2.0 

Ante as falhas e deficiências apresentadas pela versão 1.0 do BACEN-JUD, 

entrou em funcionamento, no final do ano de 2005, uma nova versão desse Sistema. 

Assim, a nova versão, chamada BACEN-JUD 2.0, foi desenvolvida em razão da 

necessidade de que fossem implementadas novas funcionalidades, visando justamente 

ao aperfeiçoamento do sistema. 
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Grande parte das ferramentas do Sistema permanece inalterada, considerando 

que é o Juiz quem continua a emitir as ordens judiciais de bloqueio, desbloqueio, a 

solicitar informações bancárias, saldos, extratos e endereços de pessoas físicas e 

jurídicas de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Tudo isso, frise-se, feito de forma 

instantânea. 

Considerando as melhorias implementadas e o fato de que a versão 2.0 do 

BACEN-JUD, já totalmente remodelado, passou a oferecer ao Judiciário mais 

segurança, rapidez e controle das ordens judiciais, a expectativa era de que os Juízes 

começassem a utilizá-lo com maior frequência, reduzindo gradativa e espontaneamente 

o número de ofícios e requisições judiciais tradicionalmente expedidos na forma de 

papel. Ainda que esta tenha sido, de fato, a tendência observada, o CNJ fez publicar a 

Resolução nº 61/2008, tornando obrigatório aos magistrados o cadastramento no 

sistema. 

 

3.4. VANTAGENS 

A penhora em dinheiro pode ser considerada a melhor forma de viabilizar a 

realização do direito de crédito, tendo em vista que dispensa todo o procedimento 

destinado a permitir a justa e adequada transformação do bem penhorado - a exemplo 

dos imóveis - em dinheiro, neutralizando a demora e minimizando os custos de atos 

executórios como a avaliação e a alienação de bens a terceiros. 

Neste sentido, sustenta o Rodolfo Hartmann que "a penhora online, atualmente 

com previsão no art. 655-A, §§ 1º e 2º, é um dos mecanismos mais eficientes para a 

localização de bens em nome do executado". (HARTMANN, 2011, p. 86) 

Sob a perspectiva do princípio da economicidade, o sistema BACEN-JUD 

suprime a necessidade de o magistrado enviar ofícios e requisições na forma de papel ao 

Banco Central e às instituições financeiras, todas as vezes que precisa ordenar o 

bloqueio das contas correntes dos executados. Agora, todas as ordens e solicitações são 

feitas eletronicamente em site próprio, ao qual o Juiz tem acesso por meio de uma senha 

que lhe é fornecida no momento de sua inclusão no cadastro geral do sistema. Desta 

maneira, é nítida a economia de tempo e a racionalização dos serviços de comunicação 

entre o Judiciário e as instituições integrantes do sistema Financeiro Nacional. Isto 
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porque, elimina-se não somente o uso de papel, como também do correio tradicional, 

conferindo maior agilidade ao cumprimento das ordens judiciais. 

Ademais, através do próprio site do BACEN-JUD, pode o Juiz realizar a 

transferência dos valores bloqueados para uma conta vinculada ao Juízo. Esta inovação 

foi decisiva para redução no custo de processamento das ordens e solicitações judiciais 

no âmbito do Judiciário, assim como no Banco Central e nas instituições financeiras, 

amenizando drasticamente os prejuízos que a excessiva demora causava às partes. Da 

mesma forma, o sistema ainda proporciona uma maior agilidade no desbloqueio de 

contas, seja ele parcial ou total. Essa funcionalidade em muito contribui na minimização 

dos danos causados por eventuais bloqueios a maior do que o real valor do débito 

exequendo. 

No que diz respeito à celeridade, verifica-se que as ordens judiciais são 

transmitidas eletronicamente e têm suas respostas incluídas automaticamente no 

sistema. Desta forma, já no dia seguinte à efetivação da ordem, ficam visíveis ao Juiz 

emissor que, ao acessar o ambiente virtual, consegue verificar se a requisição de 

bloqueio foi cumprida. As alterações promovidas no BACEN-JUD permitem, inclusive, 

que o Juiz proceda à transferência de valores, por via eletrônica, à semelhança da ordem 

de bloqueio. 

Uma vez aplicadas às transmissões de dados avançadas técnicas de segurança e 

criptografia, grande parte dos riscos provocados por falhas humanas no seu 

processamento acaba sendo eliminado, na medida em que se reduz o acesso às 

informações pelos serventuários e funcionários. 

Evidentemente, o aprimoramento do sistema BACEN-JUD permite que se 

tenha maior controle sobre todo o procedimento inerente à penhora de dinheiro, 

notadamente por contar com um cadastro, sempre atualizado, de todas as Varas e Juízos, 

além de permitir ao Judiciário, como visto, acompanhar as respostas às ordens e 

solicitações no próprio ambiente virtual em que as mesmas foram emitidas. 

Neste diapasão, confere uma maior eficácia às ordens judiciais de bloqueio de 

contas bancárias, na medida em que torna mais difícil para o devedor prever o momento 

em que terá sua conta bloqueada. Note-se que, pelo tradicional sistema de envio de 

ordens judiciais via correio, o ofício percorria longo caminho desde a sua saída do 
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cartório, passando pelos respectivos departamentos do Banco Central, até finalmente 

chegar às mãos do funcionário da instituição financeira. Nesse interregno, o executado 

na maioria das vezes acabava tomando ciência da diligência, tendo tempo suficiente 

para providenciar o saque das quantias eventualmente disponíveis e frustrar a execução. 

Em contrapartida, o sistema eletrônico de cumprimento de ordens judiciais 

dificulta justamente essa ação preventiva do devedor, notadamente em razão não ser 

dada ciência a ninguém do bloqueio da conta, até que este já o tenha se concretizado. 

Tudo é feito direta e imediatamente pelo Juiz, através do meio eletrônico. Por óbvio, 

atingida a etapa do cumprimento de sentença, ou mesmo no momento em que toma 

conhecimento do processo de execução, o devedor pode, agindo de nítida má-fé, 

levantar os numerários existentes em suas contas, em que pese esta conduta amoldar-se 

à fraude à execução. Todavia, ao contrário de como costumava ocorrer, o executado não 

consegue mais ter a certeza do exato do momento em que ocorrerá a constrição judicial. 

 

3.5. DESVANTAGENS / CRÍTICAS 

3.5.1. DO EXCESSO DE PENHORA 

Superada a análise das melhorias implementadas no procedimento da penhora 

on-line, conveniente e bastante relevante se afigura um exame mais cuidadoso do 

instituto, a fim de confrontá-las com as desvantagens inerentes ao próprio sistema, 

como forma de sopesar os prós e contras, bem como verificar a autenticidade das 

críticas. 

Fato é que a nova versão do BACEN-JUD (2.0) não elimina a possibilidade de 

o bloqueio atingir mais de uma conta, superando o valor da dívida executada. Isto 

acontece em razão de a ordem do bloqueio ser repassada automática e simultaneamente 

a todas as instituições bancárias integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Desta 

feita, na hipótese de o devedor possuir contas com saldo disponível, em mais de um 

banco, é possível que o bloqueio se concretize em valor superior ao determinado. 

A apreensão do numerário é feita, em cada um dos bancos nos quais o 

executado possui conta, somente até atingir o montante requisitado. Considerando, pois, 

que nenhum dos bancos tem acesso a informações acerca da situação do correntista 
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junto às demais instituições bancárias, em razão da garantia ao sigilo bancário conferida 

aos clientes pela própria Constituição Federal, afigura-se perfeitamente possível a 

ocorrência de excessos no cumprimento das ordens judiciais de bloqueio, na medida em 

que é vedado aos bancos trocar informações entre si. 

A penhora de quantia superior àquela efetivamente devida e o tempo gasto para 

se proceder ao desbloqueio dos eventuais excessos são algumas das principais críticas 

feitas à Versão 1.0 do sistema BACEN-JUD. A situação se tornava ainda mais crítica, 

nos casos em que os bancos respondiam às ordens de bloqueio de forma manual, por 

meio da utilização do tradicional sistema dos correios. Em que pese a atual versão não 

ter sido capaz de eliminar a possibilidade do excesso de penhora das contas bancárias, o 

procedimento de desbloqueio, por sua vez, tornou-se bem mais ágil se comparado ao da 

versão original. Atualmente, verifica-se a drástica diminuição do tempo necessário para 

referido desbloqueio, aprimoramento esse decorrente da plena integração digital entre 

os sistemas operacionais dos bancos e o Banco Central. Estima-se que uma ordem de 

desbloqueio, ao ser emitida, leve em torno de 48 horas, no máximo, até seu definitivo 

cumprimento pelos bancos. 

 Autores que adotam posições doutrinárias mais otimistas concluem que a 

possibilidade de ocorrência de excesso na penhora on-line não deve se prestar a 

justificar uma rejeição ao sistema BACEN-JUD, desprestigiando o seu uso. Entendem, 

sim, que a versão atual do sistema, ao reduzir sobremaneira o tempo despendido na 

liberação da conta bloqueada, reclama um período razoavelmente breve para a 

consecução deste objetivo, sem onerar demasiadamente o executado, principalmente se 

confrontada esta situação ao que ocorria na versão 1.0. 

Neste sentido, sustentam que a garantia da execução, mesmo quando 

tradicionalmente realizada por meio da emissão de mandado de penhora levado a efeito 

pelo Oficial de Justiça, já não afastava a possibilidade de um bloqueio a maior, quanto 

menos assegurava rapidez e efetividade ao cumprimento da contra ordem de liberação 

das quantias. 

Quando a constrição se revela excessiva ou recai sobre valores cuja natureza os 

torna impenhoráveis, nos termos do art. 649 do CPC, também ao Juiz incumbe a 

possibilidade de determinar o desbloqueio das contas, total ou parcialmente. É ele quem 

avalia a real necessidade de desbloqueá-las, caso verifique alguma das situações 
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legalmente previstas, a exemplo da penhora de conta salário, proventos de 

aposentadoria, pensões e outras verbas de caráter alimentar, ou ainda circunstâncias que 

demonstrem a possibilidade de a penhora ser realizada de maneira menos gravosa para o 

executado. Seja como for, está o magistrado autorizado a exigir garantias do devedor, 

antes de efetuar o desbloqueio, funcionando a retenção de recursos financeiros como 

forma de coerção, estímulo, ao "espontâneo" oferecimento de outros bens pelo 

executado, ou a indicação de alguma conta bancária passível de ser bloqueada. 

 Conforme exposto anteriormente, o procedimento online de desbloqueio 

de conta costuma durar, em média, 48 horas para se aperfeiçoar. Entretanto, como tudo 

na seara do Direito deve ser analisado sob o prisma da realidade do casos concretos, a 

fim de se verificar os reais impactos tanto das normas materiais, quanto das normas 

processuais, pertinentes se fazem algumas ponderações. 

Primeiramente, é preciso considerar o tempo que o executado leva até tomar 

conhecimento da equivocada constrição. Após a ciência, deve ele contatar seu 

advogado, informando o ocorrido e solicitando as providências cabíveis. O advogado, 

por sua vez, precisa elaborar uma petição e, conforme o caso, reunir as provas 

necessárias à demonstração da ilegalidade da penhora. Ademais, em que pese a previsão 

legal contida no art. 35, inciso IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o qual 

estabelece como dever do magistrado a obrigação de "atender aos que o procurarem, a 

qualquer momento, quando se trate de providência que reclame e possibilite solução de 

urgência", é de curial sabença que a prerrogativa do advogado em ser atendido, 

extremamente necessária ao desempenho de suas funções, quase sempre acaba sendo 

mitigada por expedientes burocráticos impostos pelos próprios juízes. Finalmente, tendo 

o advogado logrado êxito em "despachar com o juiz", somente então começam a 

transcorrer as 48 horas necessárias ao desbloqueio da conta do executado. Isso tudo na 

mais otimista das hipóteses, pois se nesse interregno o executado tiver a infelicidade de 

contar com dias como sábados, domingos e feriados, o tempo de liberação dos valores 

bloqueados será ainda maior. 

Pelas razões ora suscitadas, o sistema que permite o bloqueio de contas 

bancárias por meio eletrônico continua em constante processo de aperfeiçoamento. 

Segundo informações divulgadas pelo próprio Banco Central, um novo software já 

estaria em vias de desenvolvimento, a fim de permitir ao programa do BACEN a 
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realização de bloqueio no exato valor da condenação, este consubstanciado na ordem 

emitida pelo magistrado. O aprimoramento desta ferramenta pretende corrigir, de ofício, 

eventuais penhoras feitas em conta bancárias diversas, que excedam o valor devido, 

devendo a correção ocorrer no prazo máximo de um dia. 

 

3.5.2. DO BLOQUEIO DE CONTA-SALÁRIO 

A proteção sob o manto da impenhorabilidade conferida ao salário retira seu 

fundamento não somente da necessidade de salvaguardar o sustento próprio do 

trabalhador, como também de que seja assegurada a subsistência de sua família, 

encontrando-se amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente 

em razão de sua natureza alimentar. 

Bem se sabe ser impossível constatar, no momento em que a penhora online é 

realizada, se o valor constrito é gravado por alguma forma de impenhorabilidade. 

Executada a penhora online, abrem-se vistas ao executado, o qual passa a ter o ônus de 

demonstrar que aquela quantia é impenhorável, isto é, alegar e provar a existência de 

justificativa que inviabilize a penhora do valor já indisponibilizado. Nítido o objetivo de 

se tentar evitar que a penhora se desgaste em razão de situações que possam trazer 

prejuízo à efetivação do crédito, principalmente por se tratar de um procedimento 

reversível, contornável. 

Irretocável é o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira, ao dispor que: 

jamais se admitirá que o bloqueio exceda o valor da execução; se isso 

ocorrer, o órgão judicial, de ofício ou a requerimento do interessado, 

ordenará de imediato a liberação do quantum excedente, sem prejuízos, 

eventualmente, da oposição de embargos pelo executado, com base em 

excesso de execução. (MOREIRA, 2007, p. 238) 

O ponto que, mais uma vez, reclama maiores reflexões corresponde justamente 

à quantidade de tempo considerada como razoavelmente exigível do executado, até que 

efetivamente se perfaça o desbloqueio dos valores que este comprove serem 

impenhoráveis. Cabe ponderar até que ponto o princípio da menor onerosidade do 

devedor poderia, nesta situação, ser preterido em face da efetividade da execução e do 

princípio do interesse do credor. (MARINONI, 2007, p. 273) 
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Retomando a questão especificamente das verbas de natureza jurídica salarial, 

tem ganhado força nos debates de cunho doutrinário a corrente, ainda minoritária, que 

sustenta a possibilidade de a penhora recair sobre parcela dos rendimentos líquidos do 

trabalho profissional, com nítido amparo no já mencionado princípio da efetividade da 

execução, respeitando-se, contudo, a capacidade financeira do executado em adimplir o 

débito, como é o caso de recentes precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná. 

 

3.5.3. DA MODIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PARA A PRÁTICA DO ATO 

PROCESSUAL 

No que diz respeito aos atos processuais, é possível distinguir os atos 

praticados pelas partes, pelo magistrado e os atos inerentes ao desempenho da função de 

auxiliar da Justiça. 

Via de regra, o responsável em proceder à apreensão dos bens levados à 

penhora é o Oficial de Justiça. Salvo quando a lei disponha de forma diversa, a este 

compete realizar os atos executivos, nos exatos termos da ordem judicial. (MOREIRA, 

2012, p.241). Sob esta perspectiva, é possível notar, quanto à penhora online, o 

surgimento de uma certa atipicidade na prática do ato processual executório. 

Inclusive, no Mandado de Segurança Nº 2007.10.00.001581-8, impetrado pelo 

Juiz Federal Roberto Wanderley Nogueira, o mesmo afirma que os efeitos decorrentes 

da decisão administrativa que determinou a obrigatoriedade de cadastramento no 

BACEN-JUD para todos os magistrados, agrava "o espectro de suas atribuições para um 

quadro diverso daquele que corresponde, objetivamente, à nobilitante e inafastável 

função de julgar (art. 5°, inc. XXXV, da Carta)". 

O Código de Processo Civil, por meio da alteração legislativa decorrente da 

Lei nº 11.382/06, possibilitou ao juízes consultar instituições bancárias do sistema 

financeiro brasileiro, a fim de que estas apurem e lhes informem acerca da existência de 

numerários disponíveis do executado para, somente então, "determinar sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução". (CPC, art. 655-A) 

Na medida em que a emissão da ordem de bloqueio através do BACEN-JUD 

implica, simultaneamente, na execução propriamente dita do ato de constrição, 
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vislumbra-se a mencionada atipicidade do ato, pois aquele que o pratica não é o mesmo 

sujeito processual que o Código de Processo Civil estabelece como executor da 

penhora. Desta forma, a atribuição originalmente conferida ao Oficial de Justiça, de 

praticar ato próprio de execução, é transferida ao magistrado, havendo uma modificação 

dos sujeitos na prática do ato processual, sem que se verifique fundamento legal 

suficiente a prestigiar tal alteração. 

Procedimento semelhante ocorre com a plataforma do RENA-JUD, a qual 

permite localizar, através número do RENAVAM, veículos que por ventura estejam no 

nome do executado e, ato contínuo, penhorá-los. Hodiernamente, trabalha-se inclusive 

com a possibilidade de informatização de todos os cartórios de registro de imóveis, com 

vistas a implementar a penhora, pela via eletrônica, também de casas, terrenos, 

apartamentos e etc. 

 

3.5.4. DO SISTEMA COMO 'NOVO' SUJEITO PROCESSUAL 

Ainda na mesma esteira da atipicidade quanto ao sujeito que pratica o ato 

executório, há de se considerar também a atuação do sistema informático aplicado ao 

procedimento da penhora, o qual pode ser entendido como um quarto ator da relação 

processual, uma vez que, ao lado das partes, juiz e demais sujeitos, realiza atos 

processuais. 

Já que, sob certos aspectos, a figura humana acaba preterida à precisão, 

agilidade, e praticidade da atuação das máquinas, abre-se precedente à discussão acerca 

do surgimento de um novo sujeito processual. Apesar de não se tratar propriamente de 

um sujeito, é indiscutível que ao sistema eletrônico é confiada a responsabilidade pela 

prática de determinados atos processuais, a exemplo da efetivação da penhora. 

Todavia, o que se pretende não é, de maneira alguma, rechaçar a ideia de 

informatização, sob o mero argumento de serem atos atípicos aqueles praticados pelo 

sistema eletrônico. Pelo contrário, tanto quanto possível deve a tecnologia ser 

empregada à atividade jurisdicional, desde que isto importe em agregar qualidade ao 

serviço prestado à sociedade. 
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3.5.5. DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE 

Os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados, ambos previstos no 

art. 5º da Constituição da República, em seus incisos X e XII, respectivamente, em que 

pese não serem dotados de caráter absoluto, garantem ao indivíduo a proteção de suas 

informações pessoais contra eventuais violações. 

Em razão disso, convém questionar a suposta quebra do sigilo bancário do 

devedor pela utilização do sistema BACEN-JUD, uma vez que o magistrado recebe 

acesso a informações bancárias, abrindo-se, inclusive, a possibilidade de que referidos 

dados venham a público, através de ofícios e certidões acostados aos autos. 

Fato é que, por vezes, a quebra do sigilo bancário acaba se fazendo necessária, 

havendo uma certa mitigação dos princípios retro, em estrita atenção aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Esse sopesamento de princípios conflitantes 

ocorre com vistas a se proporcionar a máxima efetividade das normas jurídicas. 

A partir do momento em que ao exequente é dada a possibilidade de indicar 

bens do devedor à penhora, consoante a inteligência do art. 655 do CPC, por óbvio 

necessita tomar conhecimento da existência - e a respectiva localização - de valores que 

este possua depositados em instituição financeira. Para tanto, faz-se mister que o 

exequente tenha a seu dispor um instrumento que viabilize esta verificação, através do 

acesso a determinadas informações, ou seja, o BACEN-JUD ora em análise. 

Segundo abalizada doutrina de Francesco Marinoni, 

a requisição de informações ao Banco Central objetiva apenas permitir a 
penhora, que é inquestionável direito daquele que tem direito de crédito 
reconhecido em título executivo, particularmente em sentença condenatória 
não adimplida, nada tendo a ver com alguma intenção de violar o direito a 
intimidade. (MARINONI, 2008, p. 45) 

Neste sentido, convém observar que as informações fornecidas pelas 

instituições financeiras, acerca de seus clientes, limitam-se a cientificar o magistrado 

sobre a existência de conta corrente ou aplicação financeira em nome do executado, sem 

que se possa suscitar a violação de sua intimidade. Logo, o juiz somente tem acesso a 

alguns dados do devedor como, por exemplo, se este é titular de numerário suficiente à 

garantia da execução, ou se é proprietário de bem móvel ou imóvel, ficando excluídas as 

informações acerca de movimentações financeiras. 
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Acerca do tema, Rodolfo Hartmann sustenta que: 

A penhora online de maneira nenhuma viola a intimidade do executado, uma 
vez que o §1º do art. 655-A, do CPC, estabelece que as informações que o 
magistrado, lotado em juízo de competência cível, vier a receber se 
restringirão à existência , ou não de depósito ou aplicação até o valor 
indicado na execução. (HARTMANN, 2011, p. 86) 

Desta feita, caem por terra os argumentos que sustentam uma possível quebra 

do sigilo bancário do executado, eis que o conteúdo das solicitações enviadas pelo 

magistrado não ultrapassa o estritamente necessário à garantia do resultado positivo do 

processo ou fase de execução. 

O direito do exequente de saber se o executado possui dinheiro depositado em 

instituição financeira decorre diretamente do direito à penhora, e este último, por sua 

vez, é corolário do direito de crédito reconhecido em título executivo e do direito 

fundamental à efetiva tutela jurisdicional, insculpido no art. 5º, XXXV, da CRFB/88. 

(MARINONI, 2007, p. 272) 

Por outro lado, o Partido da Frente Liberal (PFL) - atualmente sob o nome de 

Democratas - ajuizou, em face do convênio entre o Banco Central e o Tribunal Superior 

do Trabalho, a Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 3.091, em 17 de Dezembro de 

2003. A tese tinha por fundamento a alegação de que o BACEN-JUD violaria o direito à 

privacidade e ao sigilo de informações e dados. Em que pese referida ADIN ainda não 

ter sido apreciada no mérito, é importante ressaltar que o convênio não inova na 

legislação, ou seja, não cria novas normas para o processo de execução, limitando-se tão 

somente a utilizar recursos da informática para dinamizar procedimentos legalmente 

previstos. O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 655-A, estabelece que as 

informações a que têm acesso o juiz e o exequente limitam-se à existência de créditos 

suficientes a garantir a dívida, isto é, até o montante apontado na execução.  

 

3.5.6. DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE, DA ECONOMICIDADE 

E DA MÁXIMA EFETIVIDADE OU UTILIDADE DA EXECUÇÃO 

Para que se possa proceder à análise ora sugerida, é conveniente esmiuçar os 

princípios supra mencionados, a fim de identificar sua fiel observância, ou a eventual 

violação dos mesmos, quando lançado mão do procedimento de penhora online. 
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O princípio do menor sacrifício do executado (ou princípio da menor 

onerosidade), previsto no art. 620 do CPC, como o próprio nome sugere, garante que a 

execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao executado. Toda via, não se trata 

de um princípio de contornos absolutos, sob pena violação de um outro princípio, o da 

isonomia entre as partes, insculpido no art. 5º, caput, da CRFB/88. 

Art. 620. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o 
juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. 

Correlato a este princípio, porém visando a proteção do outro polo processual, 

inclusive como uma certa medida de compensação entre princípios, encontra-se o 

princípio do interesse do credor. Previsto no art. 612 do CPC, garante ao credor que a 

execução ocorra da forma mais útil possível à satisfação do crédito sem, contudo, 

permitir que esta venha a ser utilizada como meio de vingança. 

Com relação ao princípio da economicidade, célebre doutrina esclarece: 

O processo, instrumento utilizado no exercício do direito de ação que é, não 
deve exigir um dispêndio excessivo nem desproporcional em relação aos 
bens discutidos em juízo. Ainda que estejam em voga direitos imateriais, é 
importante guardar uma razoável proporção entre os fins e os meios do 
processo, como uma verdadeira relação de custo benefício. Importa dizer que 
o princípio da economia tem como principal objetivo perseguir o melhor 
resultado na atuação jurisdicional, no que tange ao direito material das partes, 
através da prática da menor quantidade de atos processuais quanto possível. 
Um exemplo da aplicabilidade deste princípio encontra-se prevista no art. 
250 e parágrafo único do CPC, na medida em que a anulação de atos 
processuais eivados de erro de forma somente se dará nas hipóteses em que 
estes não possam ser aproveitados. (CINTRA, GRINOVER e 
DINAMARCO, 2006, p. 79) 

Com efeito, a penhora de valores depositados em conta bancária, notadamente 

pela via eletrônica, já representa, por si só, uma economia para o próprio devedor, uma 

vez que o método tradicional o obriga a suportar os custos de registro da penhora, da 

publicação de editais, de honorários do avaliador e leiloeiro, entre tantas outras despesas 

adicionais inerentes ao procedimento de conversão de bens em dinheiro. Sob esta 

perspectiva, encontra-se igualmente resguardado o princípio da menor onerosidade da 

execução. 

Diante deste aparente conflito de normas de caráter abrangente, torna-se 

imprescindível a cuidadosa análise do caso concreto. A fim de se evitar decisões 

maculadas com a pecha da injusta, chega-se à conclusão da premente impossibilidade 

de se afastar, de modo definitivo, quaisquer destes princípios. 
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A penhora de dinheiro depositado em banco, sobremaneira quando da 

utilização do sistema BACEN-JUD, permite - como visto - a realização indiscriminada 

e ampla do bloqueio de contas correntes e depósitos bancários, o que indiscutivelmente 

implica em ônus excessivo ao executado, contrariando o princípio da menor 

onerosidade.  

Em que pese tal argumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

por meio da edição do Verbete nº 117 de sua Súmula, cristalizou entendimento no 

sentido de que: 

PENHORA ON LINE PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA 
NÃO INFRINGÊNCIA 

"A penhora on line, de regra, não ofende o princípio da execução menos 
gravosa para o devedor". 

Referência: Súmula da Jurisprudência Predominante nº 2006.146.00004 - 
Julgamento em 09/10/2006. - Votação: por maioria - Relator: Desembargador 
Marcus Tullius Alves. 

O fundamento jurídico que sustenta a defesa da utilização da penhora online 

repousa sobre a tese de que a aplicação do princípio da menor onerosidade encontra-se 

limitada à existência de prejuízo ao credor/exequente, não sendo possível, desta forma, 

suscitar a inconstitucionalidade do BACEN-JUD. 

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em recente julgado, assim se 

manifestou sobre a finalidade desta ferramenta: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA "ON LINE". 
ADMISSIBILIDADE. A PENHORA ON LINE CONSISTE EM UM 
IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA A CELERIDADE E EFICIÊNCIA 
DA JURISDIÇÃO, ENCONTRANDO AMPARO NO ARTIGO 655, I, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Providência, inclusive, menos gravosa aos 
devedores (artigo 620 do Código de Processo Civil), pois evita gastos com 
avaliação e posterior alienação dos bens, custos esses que, no final terão 
deísex suportados por eles próprios, onerando-os ainda mais. Recurso 
provido. 

(AG 5874764800 SP. 5ª Câmara de Direito Privado. Relator Oldemar 
Azevedo. Julgamento: 19/11/2008) 

Por outro lado, tratando-se de execução provisória, e oferecidos pelo executado 

outros bens à penhora, não se deve proceder à penhora online de suas contas bancárias, 

uma vez que este tem o direito de que a execução se processe da forma menos gravosa, 

conforme importante precedente a seguir:  
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA 
EM DINHEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFERTA DE OUTROS BENS PARA 
GARANTIA DA PENHORA. O Tribunal Superior do Trabalho já pacificou 
o entendimento de que, em se tratando de execução provisória, fere direito 
líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em dinheiro, quando 
nomeados outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a 
execução se processe da forma que lhe seja menos gravosa, nos termos do 
art. 620 do CPC. Incidência do item III da Súmula 417 do TST. Recurso 
conhecido e provido. 

Processo: ROMS - 46800-15.2008.5.17.0000 Data de Julgamento: 
11/05/2010, Relator Ministro: Flavio Portinho Sirangelo, Subseção II 
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Divulgação: DEJT 
21/05/2010.  

Por oportuno, cabe lembrar que a jurisprudência do STJ já consolidou 

entendimento no sentido de afastar qualquer lesão ao princípio da menor onerosidade, 

nas hipóteses em que a penhora incide sobre dinheiro depositado em conta bancária, e 

desde que o executado não tenha nomeado outros bens à penhora, conforme 

determinação contida no art. 655 do CPC: 

Processual civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução. 
Nomeação de bens à penhora. Interpretação do art. 620 em harmonia com o 
art. 655, ambos do CPC. Súmula 83/STJ. Verificação dos motivos que 
justificaram a rejeição dos bens oferecidos à penhora. Súmula 7/STJ 

- O art. 620 do CPC há de ser interpretado em consonância com o art. 655 do 
CPC, e não de forma isolada, levando-se em consideração a harmonia entre o 
objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor. 

- A jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que, desobedecida pelo 
devedor a ordem de nomeação de bens à penhora prevista no art. 655 do 
CPC, pode a constrição recair sobre dinheiro, sem que isso implique em 
afronta ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 620 
do Código de Processo Civil (STJ-3a. Turma, AgRg no Ag 633357/RS, rel. 
Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.05, DJ 01.08.05). 

Ainda no sentido de que a penhora possa incidir sobre numerário depositado 

em conta bancária, sem que isso implique ofensa ao art. 620: 

Este Tribunal de Uniformização, realizando interpretação sistemática dos 
arts. 620 e 655 da Lei Processual Civil, já se manifestou pela possibilidade do 
ato constritivo incidir sobre dinheiro depositado em conta bancária de 
titularidade de pessoa jurídica, sem que haja afronta ao princípio da menor 
onerosidade da execução disposto no art. 620 da Norma Processual (cf. REsp 
nº 528.227/RJ, REsp nº 390.116/SP) 

(STJ-4a. Turma, AgRg no Ag 612382/RS, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 
15.0905, DJ 17.10.05). 

Consoante já ventilado em tópico anterior, há quem desqualifique o bloqueio 

eletrônico ante a possibilidade de o mesmo alcançar contas e depósitos destinados a 

pagamentos de obrigações do devedor ou, até mesmo, incidir sobre verbas para as quais 
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a lei atribui natureza de impenhoráveis, a exemplo das que representem exclusivamente 

ganhos salariais e as natureza alimentar. Uma análise imediata e superficial poderia, a 

priori, desencorajar a utilização do referido sistema informático, inobstante mostrar-se 

eficiente e adequado aos fins do moderno processo (ou fase) de execução, se comparado 

aos métodos tradicionais. 

No mais, se tomarmos como certa a afirmativa de que o BACEN-JUD consiste 

em um sistema informático capaz suavizar os efeitos de eventual penhora excessiva, se 

comparado com os métodos tradicionais de procedimentalização da penhora em 

dinheiro - na medida em que o desbloqueio pode ser se dar de forma rápida e eficiente -, 

é possível crer que eventual constrição a maior não seja motivo suficiente a invalidar a 

utilização desse sistema. 

Identificado o cerne da discussão, há quem sustente que o princípio da menor 

onerosidade não deve se sobrepor a outros que, da mesma forma, são inerentes ao 

processo (ou fase) de execução, em especial aquele inserido no art. 612 do CPC, qual 

seja, o princípio da máxima efetividade ou maior utilidade da execução, no sentido de 

impedir que esteja acabe sendo realizada por meios ineficientes à quitação do débito 

exequendo. 

Tudo leva a crer que a solução mais acertada para o impasse seja, de fato, 

buscar uma razoável compatibilização entre os princípios que permeiam a execução, ora 

favorecendo o credor, ora amparando os direitos do devedor. Daí, porque, ser 

imprescindível imprimir à execução uma real efetividade, sem descuidar da necessidade 

de ser garantir um processo livre de atos processuais excessivamente burocráticos. 

Em apertadíssima síntese, como bem leciona José Miguel Garcia Medina,"a 

realização dos atos executivos, assim, deve observar os princípios da máxima 

efetividade e da menor restrição possível, que tutelam, respectivamente, exequente e 

executado”. (MEDINA, 2004, P. ) 

 

3.6 DA LEGALIDADE DO BACEN-JUD 

O instituto da penhora tem previsão legal no art. 659, do Código de Processo 

Civil, in verbis: 
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Art. 659.  A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o 
pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

Segundo Humberto Theodoro Júnior, a penhora deve ser entendida como: 

ato inicial destinado a definir o bem do devedor que irá se submeter à 
expropriação judicial para realização da sanção, que, no caso, é o serviço 
público desempenhado pelo órgão judicial (...) tem ela a função de 
individualizar o bem, ou os bens, sobre os quais o ofício executivo deverá 
atuar para das satisfação ao credor e submetê-los materialmente à 
transferência coativa. (JÚNIOR, 2004, p. ) 

A evolução tecnológica de nível global tem sido responsável por implantar, 

também no Brasil - como não poderia ser diferente -, sistemas eletrônicos às diversas 

modalidades de relações interpessoais, inclusive as jurídicas. Com vistas ao 

aprimoramento da prestação jurisdicional, os dispositivos informatizados têm, cada vez 

mais, sido aplicados à sistemática processual, conferindo uma maior celeridade ao 

cumprimento da função do processo. Desta forma, a penhora online levada a efeito 

através do sistema BACEN-JUD representa evidente exemplo desta tendência de 

informatização, estando este procedimento eletrônico autorizado pelo art. 659, §6º, do 

Código de Processo Civil: 

Art. 659, § 6o, CPC: Obedecidas as normas de segurança que forem 
instituídas, sob critérios uniformes, pelos Tribunais, a penhora de numerário 
e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 
por meios eletrônicos. 

Assim, dúvida não resta de que o bloqueio de dinheiro depositado em contas 

bancárias de titularidade do devedor está firmemente amparado nas normas processuais 

vigentes. Frise-se que, desde sempre, referida constrição esteve legalmente prevista, 

podendo o Juízo dela se utilizar para garantir a efetividade do processo, muito embora o 

método tradicional, que envolvia expedientes de quase nenhuma praticidade, tenha sido 

hodiernamente substituído pelo sistema eletrônico ora estudado. 

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais adota pacífico entendimento que 

confirma a possibilidade de o ato constritivo incidir sobre dinheiro depositado em conta 

bancária do executado, a partir de uma interpretação sistemática do art. 620 c/c o art. 

655, do Código de Processo Civil. A título de exemplo, citem-se os acórdãos prolatados 

no REsp nº 528.227/RJ e no REsp nº 390.116/SP. 

Ao que tudo indica pela maneira como está disciplinada no art. 655, I, do CPC, 

a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, preterindo qualquer outro bem 

que, por ventura, seja de propriedade do devedor. 
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Art. 655.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira; (...) 

Pelo exposto, é possível concluir que longe de ser uma plataforma infalível e 

absolutamente apropriada à efetivação da constrição de numerários e ativos financeiros 

do executado, fato é que o Bacen-Jud ainda carece de significantes melhorias para 

adequar o ato processual de execução aos preceitos insculpidos na Carta Magna e na 

legislação processual. 

No entanto, não há como negar que, até o momento, esta é forma mais segura, 

eficaz e célere de instrumentalizar a penhora de dinheiro, uma vez que o sistema 

eletrônico corrigiu imperfeições anteriormente apresentadas pelos procedimentos e 

mecanismos tradicionais, além de ter minimizado prejuízos e inconvenientes que 

obstaculizavam a efetivação da prestação jurisdicional e a própria realização do direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

O objeto desta monografia consiste em analisar criticamente o instituto da 

penhora online, à luz da legislação pátria, doutrina e jurisprudência, enfrentando  

questões relativas às vantagens e desvantagens de sua adoção como instrumento 

processual de efetiva satisfação do interesses do credor/exequente, principalmente no 

que diz respeito aos princípios constitucionais e infraconstitucionais inerentes ao 

processo civil. 

Jurisdição corresponde ao poder estatal, exercido através de um órgão 

independente e imparcial, que concretiza a vontade encerrada na lei com vistas a uma 

justa composição da lide ou na proteção de interesses particulares.  

A jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. O órgão judicial, 

ao exercer poder jurisdicional, decide imperativamente, impondo decisões em caráter 

indiscutível e imutável. No exercício da  função jurisdicional, o órgão judicial promove 

a pacificação de conflitos interindividuais, mediante a realização do direito justo e 

através do processo. Assim, no processo de conhecimento é formulada a norma concreta 

para determinada situação, enquanto no processo de execução o magistrado atua 

praticamente a norma concreta posta. Como atividade jurisdicional, cabe ao órgão 

judicial praticar  atos materiais e processuais no processo, exercendo o poder e 

cumprindo a função que a lei lhe atribui. 

A penhora consiste em um ato processual através do qual determinados bens do 

devedor são apreendidos para que sejam empregados, direta ou indiretamente, na 

satisfação do crédito exequendo. 
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Apesar de existirem algumas discussões doutrinárias acerca da natureza 

jurídica da penhora, o que igualmente se estende a sua modalidade online, conforme 

apresenta o Professor Humberto Theodoro Júnior em sua obra (JÚNIOR, 2004, pág. ), 

fato é que esta deve ser entendida como ato puramente executivo. Sua função se traduz 

na individualização, apreensão e conservação dos bens do executado, evitando eventual 

deterioração, e criando sobre eles uma preferência ao exequente.  

Por outro lado, é preciso considerar que a penhora online se divide em duas 

etapas, quais sejam, a emissão da ordem de rastreamento e bloqueio de ativos 

financeiros; e a efetiva constrição judicial dos valores encontrados. Nesse sentido, 

alguns doutrinadores defendem que a primeira etapa seria revestida de natureza cautelar, 

tendo por base o poder geral de cautela, enquanto a segunda etapa consistiria no ato 

executório de efetivação da constrição judicial propriamente dita. 

Seja como for, é pacífico o entendimento de que este instituto não consiste em 

uma nova modalidade de penhora, mas da simples adoção de novo expediente, 

propiciado pelo avanço da tecnologia e da informática. Justamente por não se tratar de 

uma modalidade jurídica autônoma, deve ser entendida da mesma forma que a já 

conhecida penhora sobre dinheiro, o qual continua sendo o bem preferencial da 

execução nos termos do art. 655, do CPC. 

Considerando os avanços tecnológicos responsáveis pelo incrível aumento na 

rapidez da troca de informações, principalmente quando feita por meio da rede mundial 

de computadores, a penhora on-line acabou se tornando forte aliada do eficaz exercício 

da jurisdição, na medida em que foi idealizada para ser uma ferramenta de alta 

eficiência e baixa burocracia na busca por bens penhoráveis do devedor. 

Podem constituir objeto de penhora os bens pertencentes ao próprio devedor 

ou, em caráter de exceção, aqueles pertencentes a terceiros, quando suportem a 

responsabilidade executiva. Trata-se, portanto, do princípio da realidade ou 

patrimonialidade, segundo o qual todos os bens do devedor - presentes e futuros - 

respondem pelo cumprimento de suas obrigações, salvo as exceções estabelecidas em 

lei.  

Trata-se, portanto, da individualização do patrimônio do devedor, mediante a 

utilização da via eletrônica, notadamente através do convênio técnico institucional 
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firmado entre o Banco Central e o Poder Judiciário - Sistema BACEN-JUD, garantindo 

o resultado positivo do processo ou fase executiva. 

A penhora online surge como uma ferramenta garantidora do princípio 

constitucional da razoável duração do processo, desempenhando importante papel no 

imaginário da sociedade brasileira, haja vista a maior credibilidade que ela confere à 

atividade desenvolvida pelos órgãos jurisdicionais. 

Nesse contexto é que foi desenvolvido, pelo Banco Central, o sistema BACEN-

JUD. Ele permite ao juiz solicitar a todas as instituições financeiras integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional informações acerca da movimentação de seus clientes, 

determinando a penhora de contas correntes da parte executada, através de um comando 

judicial, via Internet, até o valor da execução. 

Uma vez enviadas ao magistrado as respostas solicitadas, a ordem de bloqueio 

não continuará a surtir novos efeitos, mas serão conservados somente os valores já 

constritos. Havendo débito remanescente a ser executado, o juiz deverá utilizar os dados 

do bloqueio anteriormente realizado para emitir uma nova ordem, ou quantas sejam 

necessárias para se atingir o total, a título de complementação. 

Diversamente, o método tradicional de penhora envolvia expedientes de 

pouquíssima praticidade, ante à necessidade de se expedirem ofícios - impressos em 

papel - ao Banco Central, com a finalidade de identificar a existência de contas 

bancárias em nome dos devedores. Ato contínuo, a diligência de constrição se procedia 

através de Oficial de Justiça. 

Sob a perspectiva dos princípios da economicidade e da celeridade, o sistema 

BACEN-JUD não somente suprime a necessidade de se enviar ofícios e requisições na 

forma de papel, como também é nítida a economia de tempo, a racionalização dos 

serviços e a maior agilidade no cumprimento das ordens judiciais, já que é possível 

realizar, de forma instantânea, a transferência dos valores bloqueados para uma conta 

vinculada ao Juízo. 

O BACEN-JUD já representa, por si só, uma economia para o próprio devedor, 

uma vez que o método tradicional o obrigava a suportar os custos de registro da 

penhora, da publicação de editais, de honorários do avaliador e leiloeiro, entre tantas 

outras despesas adicionais inerentes ao procedimento de conversão de bens em dinheiro. 
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Sob esta perspectiva, encontra-se igualmente resguardado o princípio da menor 

onerosidade da execução. 

Uma vez aplicadas às transmissões de dados avançadas técnicas de segurança e 

criptografia, grande parte dos riscos provocados por falhas humanas no seu 

processamento acaba sendo eliminado, na medida em que se reduz o acesso às 

informações pelos serventuários e funcionários. 

Outra vantagem é a maior eficácia conferida às ordens judiciais de bloqueio, na 

medida em que torna mais difícil para o executado prever o exato momento em que se 

dará a constrição, não havendo tempo suficiente para providenciar o saque das quantias 

eventualmente disponíveis e frustrar a execução. 

Por outro lado, conveniente e bastante relevante se afigura um exame mais 

cuidadoso do instituto, a fim de confrontar as vantagens e desvantagens inerentes ao 

próprio sistema. 

Fato é que a atua versão do BACEN-JUD (2.0) não elimina a possibilidade de 

o bloqueio atingir mais de uma conta, superando o valor da dívida executada. Isto 

acontece em razão de a ordem do bloqueio ser repassada automática e simultaneamente 

a todas as instituições bancárias integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 

Há autores que entendem que a possibilidade de ocorrência de excesso na 

penhora online não deve se prestar a justificar uma rejeição ao sistema BACEN-JUD, 

desprestigiando o seu uso. Ao contrário, a versão atual, ao reduzir sobremaneira o 

tempo despendido na liberação da conta bloqueada (estimam-se 48 horas), reclama um 

período razoavelmente breve para a consecução deste objetivo, sem onerar 

demasiadamente o executado. 

Também quando a constrição recai sobre valores cuja natureza os faz 

impenhoráveis (art. 649 do CPC), ao Juiz incumbe a possibilidade de determinar o 

desbloqueio das contas, total ou parcialmente. 

Segundo informações divulgadas pelo próprio Banco Central, um novo 

software já estaria em vias de desenvolvimento, a fim de permitir ao programa do 

BACEN a realização de bloqueio no exato valor da condenação, corrigindo de ofício 

eventuais penhoras feitas em conta bancárias diversas, que excedam o valor devido. 
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No que tange ao bloqueio de contas-salário, é impossível constatar, no 

momento em que a penhora online é realizada, se o valor constrito é gravado por 

alguma forma de impenhorabilidade. Após realizada, abrem-se vistas ao executado, o 

qual passa a ter o ônus de demonstrar que aquela quantia é impenhorável. Nítido o 

objetivo de se tentar evitar que a penhora se desgaste em razão de situações que possam 

trazer prejuízo à efetivação do crédito, principalmente por se tratar de um procedimento 

reversível, contornável. 

Cabe refletir e ponderar até que ponto o princípio da menor onerosidade do 

devedor poderia, nas situações acima descritas, ser preterido em face da efetividade da 

execução e do princípio do interesse do credor. 

Via de regra, o responsável em proceder à apreensão dos bens levados à 

penhora é o Oficial de Justiça. Sob esta perspectiva, é possível notar certa atipicidade, já 

que há uma modificação dos sujeitos na prática do ato processual executório, quando 

este é transferido ao magistrado, o qual passa a ter atribuição diversa daquela que 

corresponde, objetivamente, à função de julgar. 

Ainda na mesma esteira da atipicidade quanto ao sujeito que pratica o ato 

executório, há de se considerar também a atuação do sistema informático aplicado ao 

procedimento da penhora. Já que, sob certos aspectos, a figura humana acaba preterida à 

precisão, agilidade, e praticidade da atuação das máquinas, abre-se precedente à 

discussão acerca do surgimento de um novo sujeito processual. Todavia, o que se 

pretende não é, de maneira alguma, rechaçar a ideia de informatização. Pelo contrário, 

tanto quanto possível deve a tecnologia ser empregada à atividade jurisdicional, desde 

que isto importe em agregar qualidade ao serviço prestado à sociedade. 

Os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados, apesar de não terem 

caráter absoluto, garantem ao indivíduo a proteção de suas informações pessoais contra 

eventuais violações. A requisição de informações ao Banco Central objetiva apenas 

permitir a penhora, que é inquestionável direito daquele que tem direito de crédito 

reconhecido em título executivo, nada tendo a ver com alguma intenção de violar o 

direito a intimidade. As informações fornecidas pelas instituições financeiras, acerca de 

seus clientes, limitam-se a cientificar o magistrado sobre a existência de conta corrente 

ou aplicação financeira em nome do executado. 
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O princípio do menor sacrifício do executado (ou princípio da menor 

onerosidade), como o próprio nome sugere, garante que a execução se desenvolva da 

maneira menos gravosa ao executado. Correlato a este princípio, encontra-se o princípio 

do interesse do credor, o qual assegura que a execução ocorra da forma mais útil 

possível à satisfação do crédito sem, contudo, permitir que esta venha a ser utilizada 

como meio de vingança. 

Diante deste aparente conflito de normas de caráter abrangente, torna-se 

imprescindível a cuidadosa análise do caso concreto. O fundamento jurídico que 

sustenta a defesa da utilização da penhora online repousa sobre a tese de que a aplicação 

do princípio da menor onerosidade encontra-se limitada à existência de prejuízo ao 

credor/exequente, não sendo possível, desta forma, suscitar a inconstitucionalidade do 

BACEN-JUD. 

Tudo leva a crer que a solução mais acertada para o impasse seja, de fato, 

buscar uma razoável compatibilização entre os princípios que permeiam a execução, ora 

favorecendo o credor, ora amparando os direitos do devedor. Daí, porque, ser 

imprescindível imprimir à execução uma real efetividade, sem descuidar da necessidade 

de ser garantir um processo livre de atos processuais excessivamente burocráticos. 

Cumpre, por fim, formular opinião pessoal acerca do tema pesquisado na 

presente monografia. 

O sistema BACEN-JUD representa evidente exemplo da tendência mundial de 

informatização, surgindo como um instrumento capaz de amenizar a morosidade 

processual e potencializar a garantia de resultados adequados aos processos e fases de 

execução. 

Em que pese representar considerável avanço para o Judiciário brasileiro, está 

longe de ser uma plataforma infalível e absolutamente apropriada à efetivação da 

constrição de numerários e ativos financeiros do executado. Fato é que o Bacen-Jud 

ainda carece de significantes melhorias para adequar o ato processual de execução aos 

preceitos insculpidos na Carta Magna e na legislação processual. 

No entanto, não há como negar que, até o momento, esta é forma mais segura, 

eficaz e célere de instrumentalizar a penhora de dinheiro, uma vez que o sistema 

eletrônico corrigiu imperfeições anteriormente apresentadas pelos procedimentos e 
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mecanismos tradicionais, além de ter minimizado prejuízos e inconvenientes que 

obstaculizavam a efetivação da prestação jurisdicional e a própria realização do direito. 
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ANEXO 

Finalmente, cabe observar alguns precedentes extraídos do sítio eletrônico dos 

principais Tribunais do país, a fim de ilustrar os posicionamentos ventilados ao longo de 

toda a monografia, principalmente no que tange à demonstração de que a plataforma do 

BACEN-JUD encontra-se em perfeita conformidade com o Código de Processo Civil, 

em razão de não haver ofensa à gradação prevista no art. 655 e nem ao princípio da 

menor onerosidade da execução disposto no art. 620, ambos do CPC. 

 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. 

MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - 

Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on line não 

ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade 

da execução disposto no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - Agravo regimental 

desprovido. (STJ – 4ª T., AgRg no Ag nº 935.082/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 

DJ 03.03.2008) 

_________________________ 

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 
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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 – 8ª C. Cív., Ag. Inst. nº 70020343067, Rel. Des. Rui 

Portanova, julg. 27.06.2007) 

_________________________ 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ON 

LINE. SISTEMA BACEN-JUD. Impossibilidade, em face de não terem sido esgotadas 

todas as medidas cabíveis para localização dos bens dos executados. Agravo 

desprovido. (TJ/RS – 13ª C. Cív., Ag. Inst. nº 70015883465, Rel. Des. Carlos Alberto 

Etcheverry, julg. 31.07.2006) 

_________________________ 

EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DE BENS - NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS DE PESQUISA - PENHORA ON LINE - INDEFERIMENTO - NEGAR 

PROVIMENTO. A parte credora deve comprovar o esgotamento, pelos meios 

disponíveis, da localização de bens da parte devedora. Sem exaurir as diligências para 

encontrar bens, inexiste agasalho para a penhora on line. A penhora on line há de ser 

vista com reservas, pois é verdadeiramente quebra do sigilo bancário, uma arriscada 

permissão da função judiciária, que pode resultar na penhora de salários, o que é 

inadmissível. "As informações sobre a movimentação bancária do executado só devem 

ser expostas em casos de grande relevância para a prestação jurisdicional. In casu, a 

varredura das contas em nome do executado,visando posterior penhora, não justifica a 

quebra do sigilo bancário.” (Ag Reg no AG nº 225634/SP, 2ª Turma, Relª Minª Nancy 

Andrighi, DJ de 20/03/2000)(...). (TJ/MG – 9ª C. Cív., Ag. Inst. nº 1.0024.96.115200-

6/001, Rel. Des. José Antônio Braga, julg. 16.12.2005) 

_________________________ 

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA 'ON LINE' - POSSIBILIDADE. - A 

penhora 'on line' é um sistema inovador utilizado pelo poder judiciário, com apoio no 

art. 655 do CPC que dá preferência à penhora em dinheiro, para viabilizar de forma 

mais célere a garantia da execução, permitindo aos Juizes, através de solicitação 

eletrônica, bloquearem instantaneamente as contas-correntes do executado. Contudo, a 
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referida medida deverá ser utilizada de forma proporcional e razoável, de maneira que 

não poderá extrapolar o valor da dívida executada. (TJ/MG – 1ª C. Cív., Ag. nº 

1.0056.04.075402-2/001(1), Rel. Des. Geraldo Augusto, julg. 06.03.2007) 

_________________________ 

AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

PENHORA 'ON-LINE'. ADMISSIBILIDADE. I - A localização de bens do devedor e 

de interesse publico, pois o estado deve zelar pela efetiva prestação jurisdicional e pela 

célere concretização da justiça. Recomendável a utilização do sistema BACENJUD, que 

permite a penhora on-line de valores disponíveis em contas do devedor, uma vez que 

em perfeita conformidade com o Código de Processo Civil, que determina o dinheiro 

em primeiro lugar da ordem de preferência II - Agravo conhecido e provido. (TJ/GO – 

4ª T., Ag. Inst. nº 54639-0/180 (200700778637), Rel. Des. Nelma Branco Ferreira 

Perilo, julg. 26.06.2007). 

_________________________ 

PENHORA ON LINE – Meio de constrição que pode ser utilizado para 

possibilitar a penhora em dinheiro – Inteligência do art. 655-A do CPC; Expedição de 

ofício à Receita Federal – Admissibilidade em razão da nova sistemática da lei de 

execução – Recurso Improvido. (TJ/SP – 20ª C. Dir. Priv., Ag. Inst. nº 7.128.031-2, Rel. 

Des. Cunha Garcia, julg. 13.03.2007). 

_________________________ 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PENHORA ON LINE. CONVÊNIO BACEN JUD. MEDIDA 

CONSTRITIVA POSTERIOR À LEI Nº 11.382/2006. EXAURIMENTO DAS VIAS 

EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 

1. Com a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, que deu nova redação ao 

artigo 655 do Código de Processo Civil, os depósitos e as aplicações em instituições 

financeiras foram incluídos como bens preferenciais na ordem de penhora e equiparados 

a dinheiro em espécie, tornando-se prescindível o exaurimento das vias extrajudiciais 

dirigidas à localização de bens do devedor para a constrição de ativos financeiros por 
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meio do sistema Bacen Jud, informando a sua utilização nos processos em curso o 

tempo da decisão relativa à medida constritiva.  

2. Embargos de divergência acolhidos. 

(EREsp 1052081 / RS - EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO 

ESPECIAL 2008/0282433-9) 

 _________________________ 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ¨ONLINE¨: 

MEDIDA QUE PODE TORNAR-SE TEMERÁRIA. Em que pesem os fundamentos da 

implementação de convênio, entre o Poder Judiciário e o Banco Central, no caso, 

denominado ¨Bacen-Jud¨, com vistas à penhora ¨on line¨, de ativos financeiros 

existentes em conta corrente bancária do executado, tal medida, antes de esgotados 

todos os meios com vistas à constrição de bens outros, à garantia, em ação de execução 

fiscal, afigura-se extremamente temerária, não justificando a pretensa efetividade e 

celeridade processual, porquanto implica violação à dignidade do executado, um dos 

fundamentos primeiros contemplados na Constituição da República (art. 1º, III, CF), 

como também as garantias individuais e coletivas constitucionalmente previstas (Título 

II, Capítulo I, CF/88, art. 5º, X ). Tais ativos, salvo prova contrária absoluta, tratando-se 

de pessoa jurídica, compreendem o numerário depositado a título de receita bruta 

destinado à manutenção da empresa e ao pagamento de salários e ¨pro-labore¨ e, no caso 

de pessoa física, à toda evidência, trata-se de verba de caráter alimentar, impenhorável, 

portanto. AGRAVO PROVIDO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS. (TJ/RS - 2ª C. 

Cív., Ag. Inst. nº 70020456331, , Rel. Des. Roque Joaquim Volkweiss, julg. 

07.11.2007) 

_________________________ 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CONSTRIÇÃO SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-

CORRENTE. A jurisprudência tem admitido a quebra do sigilo fiscal ou bancário do 

devedor de tributos, na execução fiscal, para obtenção de informações sobre a existência 

de bens do devedor inadimplente e conseqüente penhora on line, através do 

Sistema BACEN-JUD, somente após esgotadas as tentativas extrajudiciais de 

localização de bens. HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO. 
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(TJ/RS - 22ª C. Cív, Ag. Inst. nº 70023791031, , Rel. Rejane Maria Dias de Castro Bins, 

julg. 16.04.2008) 

_________________________ 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. A penhora 

online, efetivamente, é admitida na jurisprudência como medida excepcional, estando 

restrita aos casos em que o executado não indica outros bens idôneos para amparar a 

execução, tendo em conta que o art. 185-A do CTN estabelece este condicionamento. 

Os bens ofertados pelo agravante são idôneos e suficientes. A Executada não apontou 

concretamente que os bens oferecidos à penhora no presente caso já tivessem sido 

objeto de constrição para garantia de outra execução. (TRF - 4ª Rg. - 2ª T., Ag. Inst. 

2007.04.00.012031-0/PR, Rel. Des. Leandro Paulsen, julg. 07.08.2007) 

_________________________ 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Decisão que desacolheu 

pedido da exeqüente no sentido de se efetuar penhora de ativos financeiros em nome da 

executada. Medida por ora prematura. A penhora "on line" prevista no art. 185-A do 

CTN só tem cabimento quando o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem 

apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis. No 

caso dos autos, nenhuma busca ou tentativa se realizou no sentido de realizar constrição 

sobre outros bens da executada, hábeis a garantir a execução. Recurso improvido, 

mantida a decisão denegatória da medida. (TJ/SP - 11ª C. Dir. Púb., Ag. Inst. nº 

801.329-5/0-00, Rel. Des. Aroldo Viotti, julg.28.07.2008) 

_________________________ 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA -

ON LINE-. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. 

ILEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DO CRÉDITO PENHORADO. 

Comprovada a natureza alimentícia do crédito penhorado, restou configurada a 

ilegalidade do ato que determinou o bloqueio de 30% sobre o salário do impetrante, nos 

termos do inciso IV do artigo 649 do Código Civil. Recurso ordinário a que se nega 

provimento, para manter a segurança.- (ROMS 1281/2007-000-15-00.0, Relator 

Ministro: Pedro Paulo Manus, DJU de 29/08/2008) 
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_________________________ 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

RECORRIDA QUE RESTRINGIU A ORDEM DE PENHORA A 30% DOS 

SUBSÍDIOS PARLAMENTARES DO SÓCIO DA EXECUTADA. ILEGALIDADE. 

NATUREZA ALIMENTÍCIA DO CRÉDITO PENHORADO. Os valores pagos a título 

de subsídio parlamentares são alcançados pela impenhorabilidade absoluta prevista no 

artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não se admite a interpretação 

ampliativa do preceito legal para incluir os créditos deferidos em reclamação trabalhista 

na definição de prestação alimentícia. Configurada, portanto, a ilegalidade do ato que 

determinou a penhora sobre os subsídios parlamentares do impetrante. Recurso 

ordinário a que se dá provimento. (Processo: RO - 73000-79.2009.5.15.0000 Data de 

Julgamento: 01/06/2010, Relator Ministro: Pedro Paulo Manus, Subseção II 

Especializada em Dissídios Individuais, Data de Divulgação: DEJT 11/06/2010) 

_________________________ 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA 

ON LINE EM CONTA SALÁRIO. ILEGALIDADE. REGULARIDADE DO 

BLOQUEIO DA MESMA CONTA BANCÁRIA QUANTO AOS DEMAIS 

CRÉDITOS. Se ao menos parte dos valores penhorados são referentes aos salários do 

impetrante, tem-se que houve ofensa ao seu direito líquido e certo, inserto no art. 649, 

inciso IV, do CPC, tendo em vista que incluem-se entre os bens absolutamente 

impenhoráveis os saldos constantes em conta bancária e oriundos de depósitos 

efetuados pelos empregadores do ora recorrente como retribuição pelos serviços 

prestados, não sendo passíveis de penhora, diante do seu caráter nitidamente salarial e 

alimentício, equivalendo, obviamente, a salário, a teor daquele preceito. Recurso em 

parte provido, para conceder parcialmente a segurança, afastando da constrição apenas 

os valores a título de salário encontrados na conta corrente do impetrante. (ROMS - 

1270500-70.2007.5.02.0000, Min. Rel. Renato de Lacerda Paiva, SBDI-II, DJ 

30/03/2010). 

_________________________ 
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TJPR, Apelação Cível nº 975401-6. Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 14ª Câmara 

Cível. DJ 12.12.2012. DJe 23.01.2013 – “[...] em se tratando [...] de débitos efetuados 

na conta destinada ao recebimento de salário, deve ser observada a garantia de 

impenhorabilidade, conferida tanto pelo art. 7º, X, da Constituição Federal como pelo 

art. 641, IV do Código de Processo Civil”. 
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