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A penhora  on  line  surgiu  da  necessidade  de  agilizar  o  procedimento  executório,  dada  a

morosidade das ações de execução. Tal instituto não foi criado pela Justiça do Trabalho, mas

apenas  regulamentado,  visto  que  os  magistrados  há  muito  ordenavam  às  instituições

financeiras que fizessem bloqueios em contas de devedores. O diferencial do sistema Bacen

Jud é a rapidez com que são feitos o bloqueio, o desbloqueio e a transferência de valores para

conta oficial.  

Palavras-chave: Penhora on line. Execução. 

ABSTRACT
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The on line attachment came by the need to streamline the enforcement procedure, given the

slowness of implementation of actions. This institute was not established by the Labor Court,

but only regulated, since the judiciary has long ordering financial institutions to make blocks

on accounts of debtors. The differential system BACEN Jud is the speed with which the block

is made, the release and transfer of securities to official account.

Keywords: Attachment online. Implementation.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho dedica-se a uma pesquisa sobre a penhora on line. Apresenta-se, em

primeiro  lugar,  a  execução  por  quantia  certa  contra  devedor  solvente  baseada  em  título
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extrajudicial, que serve como padrão para os outros procedimentos para a execução contra

aquele tipo de devedor.

Durante  o  comentário  do  referido  procedimento,  apresenta-se  a  penhora,  seu

conceito, a ordem de preferência dos bens a serem penhorados, que segundo o art. 655 do

CPC, é encabeçada pelo dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição

financeira. Posteriormente, fala-se sobre os bens impenhoráveis, cuja previsão se encontra no

art. 649 do CPC.

Apresenta-se então, a penhora on line, importantíssimo instrumento em favor da

efetividade processual,  numa época em que o Poder Judiciário se encontra em descrédito

perante a sociedade já tão cansada de demandas longas e muitas vezes sem resultado algum

para a parte vencedora. Dá-se o conceito da penhora on line, fala-se sobre as causas de seu

surgimento, os convênios firmados entre o STJ e o BACEN e, entre este e o TST. Faz-se um

breve comentário sobre a primeira versão do Bacen Jud e a versão 2.0. 

Na versão inaugural, as instituições financeiras após o cumprimento da ordem de

bloqueio, respondiam ao juízo em ofício de papel, o que causava transtorno ao executado, que

em alguns casos ficava com valores bloqueados em várias contas correntes e era ele quem

primeiro noticiava ao juízo sobre o bloqueio realizado, dada a demora da resposta por ofício.

Procura-se fazer uma análise sobre as principais críticas ao sistema Bacen Jud,

desde a suposta quebra  de sigilo bancário do devedor e  da também suposta  extrapolação

legislativa por parte da  Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ao editar o Provimento

01/2003, até o questionamento de choque da penhora on line com os princípios do devido

processo legal, contraditório e ampla defesa, imparcialidade do juiz e menor onerosidade do

devedor. Trata-se também do excesso de execução e da penhora sobre capital de giro e renda

das empresas.

2 A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE

Na execução  por  quantia  certa  contra  devedor  solvente,  temos  seis  diferentes

procedimentos. Um procedimento padrão com base em título extrajudicial, outro quando o
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título executivo é judicial, ainda outro quando o título judicial é um dos previstos nos incisos

II, IV ou VI do art. 475-N do CPC. Temos um procedimento quando a execução é contra a

Fazenda Pública, outro para execução de dívidas ativas da Fazenda Pública (execução fiscal),

regulado pela lei 6.830/80 e ainda a execução de prestação alimentícia.

Faremos uma breve referência ao procedimento de execução por quantia certa

com base em título extrajudicial - que se aplica subsidiariamente aos outros procedimentos -

ao longo do qual teceremos comentários acerca da penhora.

Este procedimento se divide em três fases: postulatória, instrutória e satisfativa. A

fase postulatória é composta pelo ajuizamento da ação e pela citação do devedor. A fase

instrutória é formada pela penhora e pelos atos preparatórios do pagamento. A terceira fase é

composta pelo pagamento ao demandante. Esta é a finalidade da execução por quantia certa, a

satisfação do crédito do exeqüente.

A demanda, como em qualquer outro caso, necessita de uma petição inicial, que

deve observar os requisitos exigidos para regularidade formal (arts.  282 e 39, I do CPC),

ressalvados  aqueles  incompatíveis  com  a  execução.  O  título  deve  acompanhar  a  petição

inicial,  que  deverá  vir  instruída  com o  demonstrativo de  débito  atualizado  até  a  data  da

propositura da ação. Segundo o art. 652, § 2º do CPC, o exeqüente pode, na inicial, indicar

bens do executado a serem penhorados, caso o mesmo não faça o pagamento do débito em

três dias. 

Estando apta a petição inicial, o juiz ordenará a citação do executado, por oficial

de justiça, que certificará, no mandado, a hora da citação. Segundo o art. 653, do CPC, não

sendo  encontrado  o  devedor,  deverá  o  oficial  de  justiça  arrestar-lhe  tantos  bens  quantos

bastem para garantir a realização do crédito exequendo. Trata-se aqui, do arresto ex officio,

que o Estado realiza, pela mão do oficial de justiça, independentemente de ação cautelar e, até

mesmo, de expressa autorização do juiz quando se verifique a situação, não tão comum na

prática, de se encontrarem bens do devedor, mas não a sua pessoa.1

1 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo
por parágrafo, p.863.7 ed.rev e atual. Barueri: Manole, 2008.
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O arresto  aqui  considerado  é  uma  antecipação de  penhora,  ou  seja,  uma pré-

penhora e  não se  confunde com o arresto do art.  813 a  821 do CPC.  A penhora  é  uma

apreensão de bens que serão utilizados na satisfação do crédito exequendo. Havendo o arresto

e, posteriormente,  chegando o momento da penhora,  há uma conversão daquele nesta e a

penhora incide sobre os bens inicialmente arrestados.  Assim,  o direito de preferência que

surge com a penhora, retroage à data do arresto.

Nos dez dias  seguintes  ao arresto,  o  oficial  de  justiça  deve dirigir-se  por  três

vezes, em dias distintos, ao endereço do executado. Caso o encontre, fará sua citação. Em não

o encontrando, deverá o oficial de justiça certificar o ocorrido, cabendo ao exequente, requer

sua citação por  edital,  sob pena de não o fazendo,  no prazo citado,  o  arresto perder  sua

eficácia.

Feita a citação, o devedor tem três dias para pagar a dívida. Tal prazo corre da

juntada do mandado aos autos. A primeira via do mandado deverá ser juntada e a segunda

deverá permanecer com o oficial de justiça para que, se for o caso, realize a penhora. 

Dentro de quinze dias, contados da juntada do mandado aos autos, o executado

pode optar por reconhecer expressamente o débito e, comprovando ter efetuado o depósito de

pelo menos trinta por cento do valor total da execução (incluídos as despesas processuais e os

honorários advocatícios), requerer o parcelamento do restante da dívida em até seis parcelas

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês. O deferimento do

parcelamento não depende da concordância do exequente, que poderá se opor, demonstrando

que o depósito não chega aos trinta por cento do valor da execução, ou que o executado está

na iminência de se desfazer de seus bens.2

Fazendo o pagamento no prazo legal, o executado vê diminuídos em cinqüenta

por cento os honorários advocatícios, conforme o parágrafo único do art. 652-A do CPC.

2 CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, Vol. 2, p.303. 14 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris,2007.
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2. 1 Penhora

Não pagando, será feita a penhora de bens do executado. Cabe ao juízo observar a

ordem prevista no art. 655 do CPC, que diz:

“Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II – veículos de via terrestre;
III – bens móveis em geral;
IV – bens imóveis;
V – navios e aeronaves;
VI – ações e quotas de sociedades empresárias;
VII – percentual de faturamento de empresa devedora;
VIII – pedras e metais preciosos;
IX – títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em
mercado;
X – títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
XI – outros direitos.”

Desta forma, a penhora deve incidir primeiro sobre dinheiro, em espécie ou em

depósito ou aplicação em instituição financeira. Caso não haja dinheiro suficiente, deve-se

seguir a ordem dos outros bens da lista. Assim, a penhora feita em desobediência à ordem

legal, poderá ser substituída a requerimento do exequente (art. 656, I do CPC).

Por outro lado, no mesmo prazo para pagamento, o executado pode indicar bens à

penhora, exibindo a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem

como abster-se de qualquer atividade que dificulte ou embarace a realização da penhora (art.

656, § 1º do CPC).

A penhora é  um ato de  apreensão judicial  de  bens,  que serão empregados na

satisfação  do  direito  exequendo.  Os  bens  serão  empregados  diretamente  na  satisfação  do

crédito quando forem entregues ao exequente, é a chamada adjudicação. Serão empregados de

maneira  indireta  quando forem expropriados  e convertidos  em dinheiro,  entregando-se  ao

exequente o valor correspondente a seu crédito.

Este ato de apreensão judicial de bens é dos mais importantes no procedimento da

execução por quantia certa contra devedor solvente, uma vez que é a partir  dele que será
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possível a realização dos atos tendentes à expropriação de bens, com a sua conversão em

dinheiro e, afinal, com a satisfação do direito exequendo.3

Os efeitos  da  penhora  são processuais  e  materiais.  São efeitos  processuais  da

penhora: garantia do juízo, individualização dos bens que suportarão a atividade executiva e

gerar direito de preferência para o exequente. São efeitos materiais da penhora a retirada do

executado da posse direta do bem penhorado e ineficácia de alienação ou oneração de bem

apreendido judicialmente.

Penhorando-se um bem, dá-se segurança ao processo, pois há bens suficientes no

patrimônio do executado para garantir a realização do direito do exequente.  Feita a penhora,

os bens devem ficar sob a guarda de um depositário fiel, que ficará com eles, conservando-os,

até que sejam expropriados ou haja a liberação dos mesmos. 

O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus

bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 591 do CPC), ou seja,

sua  responsabilidade  patrimonial  atinge  todos  os  bens  que  integrem  seu  patrimônio  no

momento da formação do processo, os que forem adquiridos no decorrer da demanda e ainda

os que tiverem sido alienados pelo devedor  antes da instauração da execução,  desde que

alienados mediante fraude (pauliana ou de execução). A penhora determina quais dos bens do

executado sujeitar-se-ão à execução. 

Recaindo  mais  de  uma  penhora  sobre  o  mesmo  bem,  terá  preferência  no

recebimento do dinheiro em que se convertê-lo, o exequente que primeiro tiver realizado a

penhora. Em seguida receberá o que tiver feito a segunda penhora e assim sucessivamente.

Este  é  o  direito  de  preferência.  Havendo  preferências  anteriores,  como  a  hipoteca,  a

preferência da penhora não as suplanta. Caso tenha havido arresto anterior, a preferência da

penhora  retroage  à  data  daquele.  No  entanto,  a  preferência  proveniente  da  penhora  não

subsiste à decretação da insolvência civil do executado, na qual os credores quirografários,

tendo ou não realizado penhora sobre bens do devedor, participam do concurso de credores

em igualdade de condições. 

3 CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 307. 14 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris,2007
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A perda da posse do bem penhorado ocorre após a penhora, porque o mesmo

passa  à  posse  direta  do Estado-juiz,  permanecendo  a  posse  indireta  com o  executado.  O

depositário (executado ou terceiro) fica com a mera detenção do bem, ainda que o executado

seja o titular do domínio sobre o mesmo.

Com a penhora, o bem não sai do domínio do executado, não se torna nem mesmo

indisponível.  Caso  o  bem  seja  alienado,  doado  ou  tiver  sobre  ele  a  instituição  de  uma

hipoteca, tal ato será considerado relativamente ineficaz, pois o bem permanece penhorado e,

portanto, sujeito aos atos executivos que serão realizados. Assim, o ato produz efeitos entre o

alienante e o adquirente, mas não é oponível ao exequente.

Cumpre-nos agora, fazer algumas considerações sobre os bens impenhoráveis. O

art. 649 do CPC diz:

Art. 649. 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.

Tais bens não podem ser penhorados em hipótese alguma, não importando se o

executado tem ou não outros bens. Há nesta lista bens inalienáveis e impenhoráveis, como é o

caso dos bens públicos e os bens que guarnecem a residência do devedor, não se incluindo

neste  último  caso,  os  bens  de  elevado  valor,  como  equipamentos  eletrônicos  caríssimos

(incisos I e II).
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Há ainda, no inciso IV a intenção do legislador de preservar a sobrevivência digna

do executado, ao proibir a penhora de salários e rendas semelhantes. No entanto, o texto deste

inciso faz referência ao § 3º deste mesmo artigo, que foi vetado pelo Presidente da República.

Não tivesse sido vetado e seria possível a penhora de parte do salário daqueles que percebem

altas somas mensais. 

No inciso V, pretende-se proteger  os instrumentos necessários ao exercício da

profissão pelo executado. Encontram-se aqui protegidos, o táxi do taxista e o computador de

um advogado, por exemplo. No entanto, o computador de uma sociedade de advogados pode

ser penhorado.

Nos incisos seguintes temos a proteção ao seguro de vida; às obras em andamento,

cujos materiais necessários só podem ser penhorados se elas o forem; a proteção à pequena

propriedade  rural,  cuja  proteção  já  vem  contida  no  art.  5º,  XXVI  da  Constituição  da

República;  aos  recursos  públicos  recebidos  por  instituições  privadas  para  aplicação

compulsória em educação, saúde ou assistência social, nos quais deve prevalecer o interesse

público nestes campos sobre o interesse do exequente; e, por último, às quantias depositadas

em cadernetas de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, com a intenção de

proteger a poupança popular.

Consta também da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família.  Esta

impenhorabilidade  inclui  o  imóvel  utilizado  para  moradia  e  também  os  móveis  que

guarnecem a residência, excluindo-se os veículos, as obras de arte e os adornos suntuosos (art.

1º, parágrafo único e art. 2º da Lei 8.009/90). 

Segundo o art. 3º da Lei 8.009/90, há casos em que a impenhorabilidade do bem

de família não é oponível, sendo possível mesmo a penhora do imóvel de moradia. Diz o

referido artigo:

Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
I – em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas
contribuições previdenciárias;
II – pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à
aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do
respectivo contrato;
III – pelo credor de pensão alimentícia;
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IV – para cobrança de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas
em função do imóvel familiar;
VI – por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença
penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens;
VII – por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Nos casos enumerados acima, o bem de família pode ser penhorado, ainda que o

executado tenha outros bens em seu patrimônio.

Feita a penhora, a mesma tem que ser reduzida a termo pelo escrivão ou pelo

oficial de justiça que lavrará Auto de Penhora.

Após estas considerações, passaremos ao estudo da penhora on line.

3 A PENHORA ON LINE

A execução é um gargalo na atividade forense, pois enquanto o exequente não

alcança o seu objetivo, enquanto não faz valer seu direito, não se chega ao fim colimado pela

justiça.
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A lentidão do Judiciário atormenta as partes processuais. Isto se agrava, à medida

que a tecnologia traz novos recursos antes inconcebíveis às pessoas. Hoje, pode-se, dentre

outras coisas, fazer aplicações financeiras, pagamentos, transferências entre contas bancárias,

sem sair de casa, apenas usando um computador com conexão à internet. Além da praticidade

e rapidez dessas operações, sobra mais tempo para o lazer e outras atividades. 

O  formalismo  do  sistema  processual,  com  meios  procrastinatórios,  aliado  a

problemas internos do Judiciário, como a carência de servidores e o número excessivo de

processos por vara, tornam a prestação jurisdicional cada vez mais lenta, enquanto a demanda

social por ela aumenta a cada dia. 

Respondendo  aos  apelos  da  sociedade  por  uma  prestação  jurisdicional  mais

célere, o legislador constituinte e o ordinário promoveram a Emenda Constitucional 45/04 e a

Lei 11.232/05, com o intuito de agilizar o processo. 

A  petição  eletrônica  é  um  belo  exemplo  de  agilização  processual,  pois  o

procurador  da  parte  não  precisa  ir  à  secretaria  da  vara  para  dar  entrada  em  uma  peça

processual, enviando a mesma pela internet, o que além de tornar o processo mais célere,

ainda economiza o tempo do profissional. 

  Foi nesse contexto que, buscando agilizar o andamento dos processos, em março

de 2002, o Tribunal Superior do Trabalho, sob a presidência do Ministro Almir Pazzianoto,

firmou convênio com o Banco Central do Brasil, o qual foi denominado BACEN JUD, com o

intuito de fixar regras mínimas para disciplinar a penhora on line, medida não prevista no

Código de Processo Civil nem na Consolidação das Leis do Trabalho.

A penhora on line  começou a  ser  usada na Justiça  do Trabalho,  na  execução

trabalhista e foi, sem dúvida um marco processual. Sua utilização contribui com a atividade

processual, tornando-a mais célere e, por conseguinte, mais rápida a satisfação do credor. Seu

intuito é harmonizar o Poder Judiciário com o mundo moderno, reduzindo o enorme volume

de processos que tramitam nas secretarias de varas. 
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3.1 Histórico da penhora on line

Buscando incessantemente a celeridade processual, o legislador, há algum tempo,

vem fazendo adaptações normativas no sentido de fazer com que o ordenamento jurídico

acompanhe os avanços tecnológicos e a necessidade de respostas rápidas à sociedade nos seus

anseios de justiça e pacificação social. 

Em 1994, os artigos 170 e 417 do CPC foram alterados pela lei 8.952, objetivando

a utilização de meios eletrônicos mais eficazes para o registro dos atos processuais.  A Lei

9.800/99 permitiu, conforme seu artigo 1º, a realização de atos processuais através do sistema

de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou similar.  Tal possibilidade permitiu a

utilização  da  rede  interligada  de  computadores  para  o  cumprimento  de  algumas  ordens

judiciais, como o envio de memorandos, ofícios e outras correspondências através do correio

eletrônico. Em meio a estas circunstâncias, na procura de se adequar o Judiciário à troca de

informações pela internet, surgiu a penhora on line. 

Os  juízes  costumavam  enviar  ofícios  às  agências  bancárias  e  instituições

financeiras  solicitando  o  bloqueio  de  valores  em  contas  bancárias.  No  entanto,  esse

procedimento  não  causava  o  efeito  esperado,  graças  à  sua  lentidão  e  à  possibilidade  do

devedor fazer a retirada dos valores da conta antes de procedida a penhora, em alguns casos,

alertado  pelo  gerente  da  instituição  bancária,  conforme  se  constata  pelas  considerações

iniciais do Provimento 01/2003 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, no qual lemos:

“Considerando  que  o  Corregedor-Geral  apurou  em  correição  que  gerentes  de
agência bancária adotam a prática de alertar o correntista, exortando-o a retirar os
valores da conta corrente a ser bloqueada, hipótese que configura delito contra a
administração da justiça e fraude à execução (art. 179 do Código Penal)”.

O pedido de bloqueio passou, posteriormente a ser dirigido ao BACEN - Banco

Central  do  Brasil,  que  transmitia  a  ordem  judicial  às  instituições  financeiras.  Este

procedimento, porém, além de não agilizar o bloqueio e não impedir a prática irregular dos

gerentes, começou a gerar um sério problema para o Banco Central, que de 1992 a 2001 viu

aumentar  de  15.000  para  80.000  solicitações  de  bloqueio  e  previa  para  2002,  90.000

requisições.
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Com a vertiginosa expansão da prática do bloqueio de valores e a previsão da Lei

9.800/99, em maio de 2001 o STJ  e o Banco Central do Brasil, visando o aproveitamento da

velocidade da transmissão eletrônica de dados via internet, assinaram convênio que previa a

possibilidade  de  juízes  federais  e  estaduais  efetivarem bloqueio  de  valores  constantes  de

contas correntes dos executados, cujas ações tramitassem em suas respectivas varas4.

Entretanto, o sistema foi utilizado com muita cautela, até que, em março de 2002,

o Tribunal Superior do Trabalho - TST firmou convênio com o Banco Central do Brasil, com

as mesmas características, o qual foi denominado Bacen Jud, e mais adiante, passaria a ser

conhecido como penhora on line. Seu objetivo era agilizar a execução de créditos líquidos

existentes  nas  reclamações  trabalhistas  e,  por  conseguinte,  diminuir  a  quantidade  de

processos.

A  implantação  do  sistema  ocorreu  em  2003,  mesmo  tendo  sido  assinado  o

convênio em 2002, após a divulgação do provimento n° 01/2003 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho - CGJT, assinado em 25 de junho do mesmo ano. Tal provimento passou

a  regulamentar  a  utilização  e  a  uniformização  do  emprego  do  Bacen  Jud,  o  que  tornou

possível a inserção do programa nas varas trabalhistas. Devido ao provimento 01/2003 da

CGJT, passou-se a utilizar efetivamente o programa na seara trabalhista, principalmente em

função dos seus artigos 1° e 5° que dizem:

Art. 1° - Tratando-se de execução definitiva, o sistema Bacen Jud deve ser utilizado
com prioridade sobre outras modalidades de constrição judicial.
[...]
Art. 5° - Os Juízes devem abster-se de requisitar às agências bancárias, por ofício,
bloqueios fora dos limites  de sua jurisdição,  podendo fazê-lo apenas mediante o
sistema Bacen Jud. 

A regulamentação foi muito criticada, a priori, sendo até objeto de Ação Direta de

Inconstitucionalidade5, mas trouxe, inegavelmente, efetividade à execução trabalhista. 

A primeira versão do Bacen Jud apresentava alguns inconvenientes relativamente

ao processo, como o bloqueio da conta em prejuízo dos valores específicos e o bloqueio de

4 SOARES, Mauro Freda,  A penhora on line na execução  trabalhista e suas implicações jurídicas, Revista
LTr, Vol. 68, nº 12, 1460-1471, Dez. de 2004.

5ADIN nº 3.091, impetrada pelo Partido da Frente Liberal.
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várias  contas  correntes  simultaneamente.  Por  conta  desses  problemas  operacionais,  vários

operadores  do  Direito,  colocaram-se  contra  a  penhora  on  line,  em virtude  dos  prejuízos

causados  aos  devedores,  que  em  alguns  casos,  ficaram  impedidos  de  movimentar  suas

aplicações financeiras. 

Partindo do pressuposto de que falhas no sistema não o levariam ao fracasso,

surgiu  o  Bacen  Jud  2.0,  com correções  que,  ao  contrário  do  que  esperavam os  críticos,

alastrou a utilização do sistema de bloqueio eletrônico no Judiciário nacional. 

O Bacen Jud 2.0 foi firmado em setembro de 2005, através de convênio entre o

TST e o BACEN e entre este e o STJ, vindo a fazer parte, na mesma época, do projeto o

Superior Tribunal Militar, que assinou o convênio em 23 de setembro de 2005.  

Com a  nova versão do programa,  entrou em vigor  o  provimento  06/2005,  da

CGJT, que instituiu as normas para o uso daquele. Em abril de 2006, a Corregedoria Geral da

Justiça do Trabalho consolidou seus provimentos e no novo diploma dedicou um capítulo

inteiro à regulamentação da utilização do sistema Bacen Jud.6

3.2 Denominação e conceito

A  definição  do  instituto  engloba  o  conhecimento  da  correta  nomenclatura

atribuída ao tema.  Em primeiro lugar, vale ressaltar que a utilização da expressão “bloqueio

de contas bancárias” é incorreta em virtude do objetivo da medida ser os valores constantes

das mesmas e não as contas correntes propriamente ditas. Desta forma, se na conta corrente há

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e a ordem de bloqueio versa sobre R$ 60.000,00 (sessenta

mil reais), os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) restantes poderão ser livremente movimentados,

visto que o obstáculo à disposição da quantia total caracterizaria excesso de execução. 

6 A consolidação dos Provimentos da CGJT encontra-se disponível pela internet através do site do TST e o
capítulo II, consoante ao Bacen Jud tem essa denominação, indo do artigo 53 ao 64.
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Por outro lado, o sistema Bacen Jud é a ferramenta utilizada pelo juízo para a

obtenção de informações e solicitação de bloqueios pela internet. On line, é o meio pelo qual

a penhora é efetivada. Desta forma, o sistema é uma providência anterior à penhora. 

Assim, alcançada a indisponibilidade dos recursos,  o juiz deve convertê-la  em

penhora. O bloqueio não representa figura própria do ordenamento jurídico brasileiro, sendo

necessário  ao  cumprimento  do  regramento  processual  a  permutação,  pois  o  instituto

normativo previsto é a penhora. 

Levando em conta que a penhora visa à individualização de bens do patrimônio

do devedor sobre os quais incidirá a execução, pode-se concluir que a penhora on line é o

procedimento executório que particulariza o numerário pertencente ao executado, sobre o qual

recairá a  sanção,  sendo concretizado através de bloqueio de valores por  meio do sistema

Bacen Jud.

3.3 Versões do Bacen Jud

Há diferenças substanciais nas duas versões do Bacen Jud, sendo que a segunda

versão do programa veio  solucionar  as  principais  incorreções  da  primeira,  que apesar  de

funcional não era tão eficiente no que tange à comunicação do ato e a resposta das instituições

bancárias.

Na primeira versão do Bacen Jud, o juiz determinava o bloqueio eletrônico e a

ordem era repassada pelo Banco Central às instituições bancárias, que faziam o bloqueio dos

valores e informavam aos Juízos através de ofícios de papel. Estava neste ponto o primeiro

inconveniente dessa versão: o conhecimento por parte do juiz da realização do bloqueio ficava

a  mercê  de  respostas  manuais  dos  bancos,  o  que  aumentava  o  tempo  do  procedimento

executório.  Tomando  conhecimento  do  bloqueio,  o  juiz  ordenava  a  expedição  de  ofício

solicitando a transferência dos valores para a instituição financeira oficial do Juízo. Dependia

agora o Juízo da movimentação dos servidores da vara, o que poderia aumentar ainda mais a

lentidão do procedimento.  Os valores excessivos eram liberados com a chegada da ordem de

transferência. 
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A primeira versão do Bacen Jud apresentava a desvantagem de a resposta dos

bancos  se  dar  de  forma  escrita  e,  caso  demorassem  muito,  os  valores  a  mais  ficavam

bloqueados indevidamente e com prejuízos à parte executada. Algumas vezes, a notícia do

bloqueio só chegava aos autos trazida pela própria parte, buscando o desbloqueio com maior

celeridade.

A versão 2.0 do Bacen Jud diminuiu sobremaneira o lapso temporal entre o  envio

da ordem de bloqueio, a resposta à determinação e a atitude do magistrado quanto à ação a ser

tomada em cada bloqueio on line.

Na  versão  2.0  o  magistrado  determina,  de  maneira  eletrônica,  o  bloqueio  de

dinheiro até o limite do crédito exequendo e aguarda o prazo de 48 horas (prazo máximo para

a  disponibilidade  do  retorno),  acessando  através  da  internet  as  respostas  das  instituições

financeiras decorrido o prazo aludido, comunicando também, a atitude que deve ser tomada

pelo banco, ou seja, a transferência ou o desbloqueio do valor.  Como se percebe, a nova

versão do sistema diminui sobremaneira o tempo entre a ordem de bloqueio do dinheiro e a

determinação de transferência ou de desbloqueio do valor.   

3.4 Pressupostos 

Por  ser  grandemente  usada  na  Justiça  do  Trabalho,  a  doutrina  já  institui  os

pressupostos  para  se  admitir  a  emissão  e  concretização  do  bloqueio.   A  elaboração  dos

pressupostos  foi  feita  por  Manuel  Antônio  Teixeira  Filho  e  diz  respeito  especialmente  à

penhora  eletrônica  laboral.  Principalmente  face  a  hipossuficiência  do  trabalhador,  a

processualística  trabalhista  admite  natureza  diversa  às  hipóteses  de  aplicação  da  penhora

eletrônica. 
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O primeiro  pressuposto  para  a  emissão  da  ordem  de  bloqueio  diz  respeito  à

execução  definitiva,  não  se  admitindo  a  determinação  de  bloqueio  em face  de  execução

provisória.  A  tese  tem fulcro  na  fragilidade  do  título  temporário,  sujeito  a  modificações

futuras, na previsão do artigo 1° do provimento 01/2003 da CGJT e na OJ n. 62 da SBDI-II do

TST, a seguir transcrita:

MANDADO  DE  SEGURANÇA,  PENHORA  EM  DINHEIRO.  EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. 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.7

 Para emissão da ordem de bloqueio on line é necessário que o devedor depois de

citado,  não  faça  o  pagamento  do  débito,  nem  ofereça  bens  à  penhora  ou,  em  caso  de

indicação, não obedeça a ordem preferencial para nomeação de bens esculpida no artigo 655

do CPC. É este o segundo pressuposto.

Deve ser observada a proporcionalidade do bloqueio on line, posto que a penhora

não deve ultrapassar os limites do débito em execução, sob pena de configurar excesso de

execução e ser passível de invalidação, tendo como remédio na execução trabalhista o agravo

de  petição,  podendo  ainda,  em  situações  de  urgência,  lançar-se  mão  do  mandado  de

segurança.

Deve-se  verificar  também  a  utilidade  do  bloqueio,  já  que  a  penhora  e,  por

conseqüência, também ele, devem ser úteis à satisfação do crédito do autor,  não podendo

subsistir o bloqueio de quantia irrisória, insuficiente para pagar as custas processuais, segundo

inteligência do artigo 659, § 2º do CPC. 

O  último  pressuposto  da  constrição  eletrônica  diz  respeito  à  conversão  do

bloqueio on line em penhora. Assim como o arresto previsto no art. 653 do CPC que deve ser

convertido em penhora, para justificar a expropriação, o bloqueio como instituto diverso da

penhora,  deve ser  convertido nesta  com o intuito  de se garantir  o  devido processo legal,

princípio constitucional constante no artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal de 1988. 

7 TEIXEIRA FILHO, Manuel Antônio. Execução no Processo do Trabalho.p.511-512.9.ed. São Paulo: LTr,
2005.
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3.5 Especificidades 

Embora o convênio tenha sido firmado primeiramente entre o BACEN e o STJ,

foi na Justiça do Trabalho que ele se difundiu, dados a hipossuficiência do trabalhador, o

caráter alimentar das verbas ali executadas e os provimentos da Corregedoria Geral da Justiça

do Trabalho.  Nas justiças federal e estadual, o Bacen Jud não é empregado da mesma forma

que na Justiça do Trabalho, e sim com mais cautela. Contudo, vê-se que, paulatinamente, o

ideal  de  uma  ação  judicial  mais  célere  vai  se  infiltrando  nos  preceitos  processuais  e  as

vantagens da utilização dessa ferramenta evidenciam uma forma de obtenção desse objetivo,

da mais alta aspiração dos operadores do direito.

Os pressupostos para a concessão do bloqueio de valores em contas bancárias dos

devedores em execução cível são diferentes daqueles para bloqueio em contas na execução

trabalhista. A jurisprudência parece tender a deferir a medida apenas depois de terem sido

exauridas as outras possibilidades de aquisição dos numerários pretendidos pelo exequente.

Desta forma, o autor deve promover as medidas que estão ao seu alcance, para conseguir a

satisfação de seu crédito e somente não conseguindo seu intento nas buscas extrajudiciais é

que será possível a concessão do bloqueio de valores.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FAMÍLIA.  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL. PEDIDO DE BLOQUEIO ON
LINE  PELO  SISTEMA  BACEN  JUD.  DESCABIMENTO  ANTE  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  ESGOTAMENTO  DE  TODOS  OS  MEIOS
EXTRAJUDICIAIS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS DO
DEVEDOR.  [...].  (TJ/RS  Agravo  de  Instrumento  Nº  70014805105  –  Decisão
monocrática  proferida pela  8ª  Câmara Cível  em 12/06/2006 – Rel.  Des.  José S.
Trindade).

Essa  forma  de  utilização  da  penhora  eletrônica,  segundo  a  orientação

jurisprudencial, fundamenta-se, no resguardo da intimidade da pessoa do executado, que seria

violada com a ruptura do sigilo bancário. Assim, de acordo com o dispositivo constitucional

que garante a proteção à privacidade, o bloqueio efetivado pela expedição de ofício eletrônico

ao Banco Central, somente seria efetuado como medida extrema, devendo ser esgotados os
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meios extrajudiciais de obtenção da garantia da execução, por configurar quebra do sigilo

bancário.

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CONVÊNIO
BACEN JUD.  LOCALIZAÇÃO DE CONTAS CORRENTES E  APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.  MEDIDA  EXCEPCIONAL.  ESGOTAMENTO  DA  VIA
EXTRAJUDICIAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (STJ
Recurso  Especial  n°  780.365/SC  –  2005/0150466-7  –  Acórdão  proferido  pela
Primeira Turma em 20/06/2006 – Rel. Ministro Teori Albino Zavascki) 

Em  se  tratando  de  execução  fiscal,  o  artigo  185-A,  acrescentado  pela  Lei

Complementar  n°  118/05,  do  Código  Tributário  Nacional  confirma  a  tese  esboçada  nas

decisões em comento. Transcreve-se a seguir o dispositivo:

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem
apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis,
o  juiz  determinará  a  indisponibilidade  de  seus  direitos,  comunicando  a  decisão,
preferencialmente  por  meio  eletrônico,  aos  órgãos  e  entidades  que  promovem
registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às
autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de
que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

Outra diferença na utilização do Bacen Jud da esfera trabalhista para a cível é o

fato dos magistrados desta não estarem compelidos ao manuseio do programa, tratando-se

apenas de uma faculdade.

EXECUÇÃO.  SISTEMA  BACEN-JUD.  BLOQUEIO  DE  NUMERÁRIO.
FACULDADE DO MAGISTRADO. Não está o magistrado obrigado a aderir ao
convênio firmado com BACEN, a respeito do sistema BACEN- JUD. Cumpre a
parte interessada demonstrar ter exaurido, sem êxito, os meios disponíveis para a
localização de bens suscetíveis de penhora, inclusive, contas-bancárias, o que, no
caso,  não  se  evidencia.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  IMPROVIDO.  (TJ/RS
Agravo de Instrumento Nº 70015127483 – Acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível
em 11/07/2006 – Rel. Des. José Francisco Pellegrini).

3.6 Recursos 

Tratando-se de penhora, o devedor deve ter ciência da instauração do processo

executivo, através da citação, no caso de execução de título extrajudicial, ou notificação para

pagamento, após a liquidação trabalhista. No atual processo sincrético, a execução tem início
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por iniciativa do credor, presumindo-se estar ciente o executado desde o trânsito em julgado

da decisão judicial.

O meio  judicial  adequado  para  resistir  à  constrição  judicial  é  os  embargos  à

execução, que pode se impetrado antes mesmo da notificação ou intimação formal, no prazo

de cinco dias para a execução trabalhista, de acordo com o art. 884 da CLT, ou de dez dias

para a execução de título extrajudicial, de acordo com o art. 669 do CPC. Cabe a impugnação

para  a  execução de  sentença  regulada  no  Livro  I  do  CPC,  cujo  prazo  é  de  quinze  dias,

conforme disposto no novel art. 475-J, §1°.

Como o correntista nem sempre movimenta frequentemente a conta corrente, a

notificação do bloqueio é necessária para se estabelecer o contraditório. O excesso de penhora

pode ser combatido por agravo de petição, quando na execução trabalhista, ou por agravo de

instrumento na execução cível. O agravo de instrumento também é o recurso para o caso do

magistrado indeferir o pedido de penhora on line.

Se a penhora recair sobre valores não pertencentes ao executado, pode-se usar os

embargos de terceiros, como no caso da penhora ter incidido sobre valores de conta conjunta.

3.7 Valores impenhoráveis

Há no artigo 649 do CPC, conforme analisado no capítulo anterior, alguns bens

impenhoráveis, dentre os quais vale destacar aqueles previstos nos incisos IV, VI e IX, para

os  quais,  conforme  o  caput  do  citado  artigo,  torna-se  inaplicável  a  penhora  eletrônica,

devendo ser liberado o bloqueio. 

Quando o juiz determina o bloqueio eletrônico dos valores, o mesmo não conhece

sua procedência, o que pode levar à penhora de vencimentos, subsídios, salários, pensões,

aposentadorias e outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, além do
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seguro de vida e dos recursos  públicos recebidos por  instituições  privadas  para aplicação

compulsória em educação, saúde ou assistência social. Comprovando o devedor a origem dos

valores  e  verificada  sua  impenhorabilidade,  o  magistrado  ordenará  o  levantamento  da

penhora.

É necessário, para caracterizar a impenhorabilidade do valor bloqueado, que se

torne evidente o vínculo entre o numerário objeto da penhora e a origem do depósito. Nesse

sentido, em fundamentação exarada em decisão do Tribunal Superior do Trabalho, manifesta-

se o Ministro Ives Gandra Martins Filho: 

MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA BACENJUD –  PERMISSÃO DE
BLOQUEIO  APENAS  DO  VALOR  DA  EXECUÇÃO  (CPC,  ART.  653)  –
LIBERAÇÃO  DA  QUANTIA  EXCEDENTE.  No  que  concerne  à  penhora  de
salário,  em que pese haver  nos  autos declarações  de empresas  atestando que os
Impetrantes  naquelas  trabalham  e  delas  recebem  salário  (fls.  158-184),  não
diligenciaram  os  Recorrentes  em  instruir  a  ação  com  documentação  apta  (v.g.,
extratos bancários) a comprovar que os recursos penhorados nas contas constituem
saldo de salário, o que impede a concessão da medidaNo que concerne à penhora de
salário,  em que pese haver  nos  autos declarações  de empresas  atestando que os
Impetrantes  naquelas  trabalham  e  delas  recebem  salário  (fls.  158-184),  não
diligenciaram  os  Recorrentes  em  instruir  a  ação  com  documentação  apta  (v.g.,
extratos bancários) a comprovar que os recursos penhorados nas contas constituem
saldo de salário, o que impede a concessão da medida. (TST – ROMS  47/2005-000-
08-00.2 – Ac. SBDI-2, 7.3.06).

4 CRÍTICAS AO SISTEMA 

Quanto  menos  recursos  possui  o  credor,  mais  demorado  e  angustiante  é  o

processo  executivo.  Na  seara  trabalhista  com  o  desnivelamento  entre  empregado  e

empregador, a hipossuficiência do primeiro é notória. No meio cível, no entanto ela também

existe, exemplos são as ações que dizem respeito ao direito do consumidor e a execução de

alimentos, em que, apesar de muitas vezes não existir vantagem econômica de nenhuma das

partes, sempre estará em desvantagem o alimentando que não vem percebendo regularmente

os valores indispensáveis ao seu sustento. 
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Em meio a tudo isso, quem ganha é o devedor, com o alargamento do prazo da

execução. Habituados com a morosidade do judiciário, quando viram valores de suas contas

correntes  bloqueadas  pelo  Bacen  Jud,  alguns  devedores  revoltaram-se.  Sabedores  da

efetividade do sistema,  cuja ordem de bloqueio elimina a figura do gerente de instituição

financeira, que muitas vezes avisava ao correntista do bloqueio para que o mesmo fizesse a

retida prévia de valores, muitos devedores passaram a criticar o sistema, que foi logo objeto

de projeto de lei que defendia o seu fim. 

O Deputado César Bandeira, do PFL do Maranhão, foi autor de projeto de lei nº

2.597/03,  que  pretendia  limitar  a  utilização da  penhora  on-line  aos  casos  em que ficasse

provado que por nenhuma outra maneira o credor veria garantida a execução. Com medo de

que o sistema fosse suprimido,  o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Federal da

Ordem dos Advogados do Brasil envidaram esforços para a manutenção da ferramenta. Em

26 de  maio  de  2004,  o  referido  projeto  de  lei  foi  rejeitado,  por  onze  votos  a  três,  pela

Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara dos Deputados.8

As  críticas  ao  sistema  giram  em  torno  da  constitucionalidade,  aplicabilidade,

legalidade e operacionalidade da ferramenta eletrônica. 

A  suposta  inconstitucionalidade  do  sistema  diria  respeito  a  violação  de

dispositivos da Carta Magna que resguardam a intimidade e a vida privada das pessoas, por

meio da quebra do sigilo bancário. Da mesma forma,  a Corregedoria Geral  da Justiça do

Trabalho teria  excedido sua  competência  ao editar  o  Provimento  01/2003 e atuado como

legislador ordinário, o que também seria inconstitucional. 

Por  outro  lado,  utilizando  o  Bacen  Jud,  os  magistrados  estariam  infringindo

princípios  legais  e  processuais,  como  o  devido  processo  legal  e  a  ampla  defesa,  o

contraditório, menor onerosidade do devedor e a imparcialidade do juiz. 

Outras críticas são feitas pela doutrina ao sistema da constrição eletrônica, entre

elas há aquelas que envolvem questões de técnica processual (incompetência de dado Juízo

8 SOARES, Mauro Freda. A penhora on line na execução trabalhista e suas implicações jurídicas. Revista
LTr, São Paulo, Vol. 68, n° 12, 1460-1471, Dez. de 2004.
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penhorar valores em outra comarca),  operacionalidade do sistema (excesso de execução –

penhora  do  mesmo  valor  em  mais  de  uma  conta  corrente)  e  ainda  de  questões  sociais

(razoabilidade no bloqueio para que a diligência não seja determinante da inviabilidade do

bom funcionamento de empresas e outros estabelecimentos). 

4.1 Quebra do sigilo bancário

Historicamente,  as  atividades  financeiras  fundamentam-se  no  sigilo  das

transações. A Constituição Federal prevê no artigo 5º, incisos X e XII o direito à privacidade

e ao segredo de dados. O sigilo bancário é espécie do gênero sigilo de dados. Em nosso País,

o  sigilo  das  informações  bancárias  foi  tratado,  inicialmente  pela  Lei  4.595/64  e  pela

Resolução 469 do Banco Central do Brasil, que previam o fornecimento de dados somente

através de requerimento judicial. Hoje, a Lei Complementar n° 105 de 2001, regula a matéria.

Uma das primeiras preocupações daqueles que se levantaram contra o Bacen Jud

diz  respeito  à  possibilidade  de  seu  uso  quebrar  o  sigilo  bancário  dos  devedores,  o  que

infringiria o direito à privacidade e ao sigilo dos dados previstos na constituição. A ofensa

ocorreria  porque  o  magistrado  teria  total  acesso  às  contas  do  devedor  e  seus  dados  se

tornariam de conhecimento de todos, graças aos ofícios bancários juntados aos autos. O tema

motivou a propositura das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de n.º 3091 e n.º 3202. As

ações ainda não foram julgadas, mas as discussões a esse respeito enfraqueceram. 

A penhora on line não torna público as movimentações financeiras do devedor. O

que se conhece é se o cliente possui valor depositado suficiente para o bloqueio, ou não. 

 No que concerne aos ofícios dos bancos, os mesmos estavam presentes na versão

inaugural do Bacen Jud, na atual versão a resposta das instituições financeiras é eletrônica e,

portanto, não se divulgam os dados do cliente bancário. 

Com o intuito de resguardar o direito ao sigilo bancário dos executados, os ofícios

e outros tipos de petições que explicitem dados relevantes ou firam a intimidade e a vida
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privada  do  devedor,  no  tocante  à  quebra  de  sigilo  bancário,  devem  tramitar  em  autos

separados, em segredo de justiça. Foi a solução encontrada por algumas Varas Trabalhistas,

para não ferir os preceitos constitucionais e o artigo 3° da LC 105/01. 

Deve-se frisar  que o Poder Judiciário é  competente para decretar  a  quebra do

sigilo bancário e os juízes estão autorizados a solicitar informações ao Banco Central, por

força da Lei Complementar n.º 105/2001, art. 1º, § 4º e art. 3º caput.

Vale  lembrar  que  não  há  princípios  absolutos  e  o sigilo  bancário  tem  sido

mitigado em vários casos. As instituições financeiras devem informar aos órgãos competentes

qualquer movimentação financeira de seus clientes que constituam indício de lavagem de

dinheiro,  sobretudo as de elevado valor,  por conta da Lei n.º  9.613/98. Por outro lado, o

contribuinte tem obrigação de informar à Receita Federal o saldo de suas contas bancárias na

declaração de imposto de renda.

Como o sigilo bancário pode ser quebrado para fins de fiscalização e tributação,

por  que  não  quebrá-lo  na  execução  de  créditos  trabalhistas  e  em  nome  da efetividade

processual?

Segundo Alexandre de Moraes:

“os  sigilos  bancário  e  fiscal  são  relativos  e  apresentam  limites,  podendo  ser
devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas Comissões Parlamentares de Inquérito e
pelo Ministério Público uma vez que  a proteção constitucional do sigilo não deve
servir  para  detentores  de  negócios  não transparentes  ou de  devedores  que  tiram
proveito dele para não honrar seus compromissos”9.

Além disso, a jurisprudência tem mostrado que o Bacen Jud  pode ser usado com

a intenção de localizar bens do executado e demonstra a falta de necessidade de requerimento

prévio de quebra do sigilo:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. SISTEMA BACEN JUD.
[...]
3. A regra é a de que a quebra do sigilo bancário em execução fiscal pressupõe que a
Fazenda credora tenha esgotado todos os meios de obtenção de informações sobre a
existência de bens do devedor e que as diligências restaram infrutíferas, porquanto é
assente na Corte que o juiz da execução fiscal só deve deferir pedido de expedição

9 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. p.62.19. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
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de  ofício  à  Receita  Federal  e  ao  BACEN após  o exeqüente  comprovar  não  ter
logrado êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus
bens.
4. Precedentes: RESP 282.717/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 11/12/2000 RESP
206.963/ES, Rel.  Min. Garcia Vieira, DJ de 28/06/1999, RESP 204.329/MG, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJ de 19/06/2000, RESP 251.121/SP, Min. Nancy Andrighi,
DJ de 26.03.2001.
5. Todavia, o sistema BACEN JUD agiliza a consecução dos fins da execução fiscal,
porquanto permite ao juiz ter acesso à existência de dados do devedor, viabilizando
a constrição patrimonial do art. 11,  da Lei nº 6.830/80. Deveras é uma forma de
diligenciar acerca dos bens do devedor, sendo certo que, atividade empreendida pelo
juízo, e que, por si só, torna despiciendo imaginar-se um prévio pedido de quebra de
sigilo, não só porque a medida é limitada, mas também porque é o próprio juízo que,
em ativismo desejável, colabora para a rápida prestação da justiça.
7.  Destarte,  a  iniciativa  judicial,  in  casu,  conspira  a  favor  da ratio  essendi  do
convênio. Acaso a constrição implique em impenhorabilidade, caberá ao executado
opor-se pela via própria em juízo.
8. Recurso Especial provido.
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 666.419/SC. Apelante: Fazenda
Nacional. Apelada: Eggert Indústria de Móveis Ltda. – Aldo Eggert. Relator: Min.
Luiz Fux. Brasília, DF, 14 jun. 2005

Sem dúvidas, a privacidade do executado não precisa ser exposta ao público, uma

vez que a informação é indispensável apenas aos interessados no processo.

Entretanto é de vital importância que a quebra do sigilo não ultrapasse os limites

da necessidade. Assim, somente as informações primordiais à resolução do processo devem

constar dos autos. Logo, numa execução por quantia certa, necessário se faz conhecer apenas

o saldo da conta bancária. 

Logicamente, aos magistrados é vedado o passeio nas contas dos executados com

o fim de obter informações desnecessárias à execução, sob pena de transgressão da garantia

constitucional do sigilo bancário. 

Assim, a alegação de inconstitucionalidade da penhora on line no que se refere à

privacidade  do devedor  é  falha,  haja  vista  que esta  garantia  é  relativa  e  porque medidas

práticas já foram tomadas para restringir o acesso de tais dados às partes e procuradores.

Frise-se também que a quebra do sigilo bancário é uma medida excepcional, utilizada em

investigações, instruções processuais ou outros atos justificados pela necessidade, desde que

sustentado  por  outro  princípio  constitucional  que  tenha  peso  maior  que  os  princípios  da

privacidade e da intimidade, no caso concreto.  
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4.2 Da extrapolação legislativa

Segundo a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.091, impetrada pelo Partido

da  Frente  Liberal,  a  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  ao  editar  o  Provimento

01/2003,  teria  contrariado  o  inciso  I,  do  art.  22  da  Constituição  Federal  que  reserva

competência  à  lei  federal  para  tratar  de  processo  e,  ainda,  violado  a  independência  dos

poderes. Cabe ressaltar que o STF ainda não se manifestou acerca da inconstitucionalidade da

penhora on line. 

A  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Trabalho  não  traz  nada  de  novidade  no

Provimento 01/2003, pois a penhora de dinheiro é instituída pelo CPC (Art. 655, Inc. I). O

que houve foi a regulamentação do sistema anteriormente instituído através de convênio entre

o Bacen e o TST. E mais, anteriormente ocorria e ainda ocorre em unidades judiciárias que

não aderiram ao sistema, de o Juiz, decorrido o prazo para nomeação de bens pelo executado,

ou no caso de recusa dos mesmos pelo exequente, sabendo da existência de créditos a favor

do executado, mandar penhorá-los diretamente na instituição bancária. 

O Bacen Jud veio tornar mais célere esse processo, através de meio eletrônico,

mais ágil e econômico, sem a burocracia existente nas expedições de mandados de penhora. 

Sobre a penhora on line, diz Gabriel Silva Fragoso Machado:

No procedimento normal de  penhora,  o Estado-Juíz "determina"  que  o Órgão
Auxiliar  da Justiça, qual seja, o Oficial de Justiça, cumpra, através de mandado de
penhora, por exemplo, uma penhora na "boca do caixa". Quando falamos que o Juíz
"determina" a penhora na "boca do caixa", esta determinação não é cumprida pelo
próprio Juíz e sim pelo Órgão Auxiliar de Justiça, investido em tal competência de
acordo com o que dispõe  o art. 143 do CPC. Destarte, nesta  penhora é  o Juíz que
determina e quem cumpre é o Oficial de Justiça.
Se formos analisar bem o sistema do "Bacen Jud", quem determina e cumpre com
essa penhora, não é o Órgão Auxiliar da Justiça e sim o próprio Juiz.10

Como se percebe, a penhora on line de ativos financeiros difere da tradicional,

pois dispensa a participação do oficial de justiça. 

10 MACHADO, Gabriel Silva Fragoso. Penhora on line: credibilidade e agilidade na execução trabalhista.
Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5540acesso em: 25 maio 2009.
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Além, de não haver a participação do oficial de justiça, na penhora on line não se

exige  a  formalização  através  de  auto  de  penhora,  avaliação  e  depósito.  Assim  leciona

Rodrigues Pinto:

A nosso  juízo,  o  bloqueio  de  saldo  de  conta  bancária  elimina  a  necessidade  de
formalização da penhora por meio do auto de penhora, avaliação e depósito, a uma
porque a constrição se consuma sem intermediações entre o juízo e o devedor; a
duas porque a moeda, sendo ela mesma o parâmetro do valor, tira o sentido de ser
avaliada,  e a três porque já está depositada na instituição que lhe tem a guarda.
Portanto, a única providência a tomar, em garantia do direito de ampla defesa do
devedor, é sua intimação para oferecer impugnação e/ou embargos, pela forma e
prazo do artigo 884 caput da CLT. 11

Segundo  a  opinião  dominante,  o  Bacen  Jud  não  criou  um  novo  modelo  de

penhora, mas apenas um novo meio, um método mais rápido de efetivá-la. Se se entendesse

de  outra  maneira,  seria  inconstitucional  a  penhora  on  line,  conforme  José  Ronemberg

Travassos Silva: 

Por  outro  lado,  se  considerarmos  que  a  penhora  possa  ser  on  line,  virtual  ou
eletrônica, aí sim estaríamos criando um novo instituto de constrição judicial ou,
como  pensam  alguns  outros  estudiosos  da  matéria,  um  novo  procedimento  em
matéria processual; o que, diga-se de passagem, não poderia ocorrer por via de um
mero ato de disposição normativa havido entre o Banco Central e os tribunais, como
é o caso do Bacen Jud.
É que, como sabido, o procedimento em matéria processual é tema que somente a
União, os Estados e o próprio Distrito Federal têm competência para legislar, a teor
do art. 24, n. XI, da Constituição da República.
Logo,  acaso levássemos  em conta  que a  penhora poderia  ser  on line,  virtual  ou
eletrônica,  estaríamos,  induvidosamente,  diante  de  uma  manifesta
inconstitucionalidade do sistema; o que não é certo.
Na  verdade,  eletrônica  não  é  a  penhora.  Eletrônico  é,  tão-somente,  o  meio  de
comunicação que é utilizado pelo Juiz para fins de obter informações a respeito da
existência  de eventual  saldo  bancário  em nome  de algum devedor  sobre  o  qual
recairá a penhora.12

4.3 Da inobservância dos Princípios Processuais

11 PINTO, José Augusto Rodriuges. Execução Trabalhista: estática, dinâmica, prática. p.207. 11. Ed. São
Paulo: LTr, 2006.

12 SILVA, José Ronemberg Travassos da.  A penhora realizada através do BacenJud. Breves apontamentos.
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/imprimir.asp?id=8751> Acesso em: 25 mai. 2009
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Ainda  sobre  matéria  constitucional,  a  utilização  da  penhora  on  line  iria  de

encontro  aos  princípios  do  devido  processo  legal,  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.

Contrariaria  também  os  princípios  processuais  da  menor  onerosidade  do  devedor  e  da

imparcialidade  do  juiz.  Deve-se  ressaltar  que  a  penhora  on  line,  prima  pelos  princípios

processuais  da  celeridade  e  da  economia  processual,  estando  o  primeiro  previsto

constitucionalmente a partir da emenda constitucional 45. 

Vale a pena lembrar que, no caso da penhora on line na seara trabalhista, a mesma

encontra embasamento no princípio protetor, que, frente a hipossuficiência do trabalhador e,

por se tratar a execução de verbas alimentícias, cria-lhe uma situação jurídica favorável. Cria-

se um conflito de princípios e como harmonizá-los? Nessas horas, os aplicadores do Direito

devem optar pelo princípio que mais se adapta ao caso concreto, ou seja, aplicar aquele cuja

inexistência mais danos causaria a uma das partes. 

4.4 Devido processo legal, contraditório e ampla defesa

Uma  parte  da  doutrina  aponta  como  vício  explícito  da  penhora  on  line  a

contrariedade aos  princípios  do contraditório  e  da ampla  defesa  que se  apresentam como

corolários do devido processo legal. Tais críticos baseiam-se na suposta supressão de fases

executórias que prejudicaria, em especial, o direito de defesa do executado. 

O  devido  processo  legal  é  o  princípio  que  garante  muitos  outros,  como  o

contraditório, a ampla defesa, juiz natural, etc. Deve-se primar pela igualdade entre as partes,

com  recíprocas  oportunidades  e  utilização  de  instrumentos,  de  forma  a  equilibrar  as

situações.13

13 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Fundamentos Constitucionais do Processo. São Paulo: Malheiros
Editores, 2002.
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O processo precisa ser o devido, o adequado à espécie, o apto a tutelar o interesse

discutido em juízo e resolver com justiça o conflito, pacificando-o. Ao mesmo tempo tem que

obedecer à prescrição legal e atender à Constituição.

Dispões o inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal “ninguém será privado da

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. O vocábulo “bens”, utilizado no

inciso, tem sentido amplo, alcançando tanto os bens materiais quanto os imateriais. Algumas

vezes se discutem na ação interesses de natureza não-material como a honra, a imagem, a

dignidade etc.

Quando  se  fala  em  processo  devido  ou  processo  adequado,  necessariamente

pensa-se se o mesmo é justo e efetivo no caso que visa a tutelar. Assim, admite-se que os

diversos  tipos  de  provimentos  antecipatórios  (liminares  e  tutelas  antecipadas)  se  tornam

essenciais frente à exigência constitucional de efetividade do processo. Há situações de perigo

e de relativa certeza que exigem um provimento imediato do Estado, sob pena de agravar o

dano ou torná-lo irreversível. 

Por  contraditório,  entende-se  o  direito  que  tem  o  indivíduo  de  tomar

conhecimento e contraditar tudo o que é levado pela parte contrária ao processo. É o princípio

constitucional do contraditório que impõe a condução dialética do processo (par conditio),

significando que, a todo ato produzido pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-

se, de apresentar suas contra-razões, de levar ao juiz do feito uma versão ou uma interpretação

diversa  daquela  apontada  inicialmente  pelo  autor.  O  contraditório  assegura,  também,  a

igualdade das partes no processo, pois equipara, no feito, o direito da acusação com o direito

da defesa.

O  contraditório  responde  a  anseios  como  participação  ativa  das  partes  no

processo, defesa, prova, recursos etc. A justiça processual requer regularidade procedimental,

igualdade entre as partes, imparcialidade do julgador, contraditório e impugnabilidade das

decisões. O contraditório e a ampla defesa não são específicos do réu. O autor também é seu

titular, porquanto, na dialeticidade do processo, há de ter acesso, ciência e oportunidade de

defesa quanto às argüições do réu e de quem quer que seja.  A dialeticidade processual é

exatamente isto: um fluxo e refluxo de argumentos, provas, contra-argumentos, contraprovas,

decisões e impugnações.
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Assegurar a uma parte dizer ou acusar, e à outra se contrapor ou se defender,

implica garantir a paridade de armas nesta dialeticidade, sob os auspícios dos meios, prazos e

oportunidades. É preciso que o contraditório seja proporcional à acusação, assegurando-se a

par  conditio ou  paridade  de  armas.  Se  não  for  assim  os  pólos  da  relação  ficarão

desequilibrados e a justiça correrá tortuosa.

Dispõe a Constituição Federal no art. 5º, LXXVIII que a todos, no âmbito judicial

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a

celeridade de sua tramitação.

A morosidade dos processos  judiciais  no Brasil  e  a  baixa  efetividade de suas

decisões,  dentre  outros  males,  retardam  o  desenvolvimento  nacional,  desestimulam

investimentos,  propiciam  a  inadimplência,  geram  impunidade  e  diminuem  a  crença  dos

cidadãos no regime democrático.

Diante dessa realidade, é indiscutível a importância que assume a consagração, em

favor dos cidadãos, do direito de ver julgados, em prazo razoável, sem demora excessiva ou

dilações indevidas, os litígios submetidos à apreciação do Poder Judiciário.

 Pelo que foi apresentado, percebe-se que a afirmação de que a penhora on line

fere  os  princípios  do devido processo legal,  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  não tem

fundamentação lógica, pois eventualmente o contraditório deve se sujeitar a outros princípios

em prol da efetividade do processo. É o que ocorre na concessão de liminar inaudita altera

parte, que consente na relatividade do princípio em comento, apesar da obrigatoriedade de

dar-se, posteriormente, à parte adversa, oportunidade de opor resistência. 14

O credor assume na fase de satisfação do seu direito uma atitude de superioridade

jurídica, pois nessa fase processual pretende-se realizar o comando do título executivo.  No

entanto, como já visto, o direto de defesa pode ser exercido através dos embargos à execução,

ou impugnação, mantendo intacto o princípio do contraditório, mesmo tratando-se de penhora

14THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, p. 25. 42.ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2005.
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on line. Para que isto ocorra, mister se faz a intimação do executado para que tome ciência do

bloqueio e possa exercitar sua faculdade.

Desta forma, o uso do Bacen Jud, que aperfeiçoa a penhora on line dos valores

devidos de forma a efetivar a prestação jurisdicional, não é a negação do devido processo

legal ao réu, mas o desenvolvimento lógico da ação que visa à satisfação do que foi concedido

ao exequente.

4.5 Imparcialidade do juiz

Refere-se à execução trabalhista essa crítica à forma de atuar do juiz, porque nesta

seara magistrado agiria de ofício, ordenando o bloqueio de valores em contas bancárias do

devedor  através  do  sistema  Bacen  Jud,  sem  necessidade  de  manifestação  por  parte  do

exequente nesse sentido. O caráter protecionista no processo trabalhista é notório. O impulso

de  ofício,  característica  própria  da  execução  laboral,  não  se  resume a  apenas  instaurar  o

procedimento executório, inclui também a faculdade do juiz impulsioná-lo, na qualidade de

condutor  do  processo  pelo  artigo  765  da  CLT.  Esse  dispositivo  atribui  ao  magistrado  a

capacidade para ordenar diligências que se prestem à localização de bens do devedor durante

a fase executória.

Depois  de  estabelecido  o  trinômio  processual  autor-juiz-réu,  o  andamento  do

processo passa a ser perseguido pelo Estado, que busca a solução da demanda para prover a

segurança jurídica indispensável ao bem comum. Portanto, mesmo em se tratando de processo

civil,  o  impulso  oficial  promove  a  movimentação  processual,  sem que  isso  caracterize  a

aproximação de uma das partes. 

4.6 Menor onerosidade
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Outro  argumento  contra  o  sistema  Bacen  Jud  é  que  ele  contraria  o  princípio

segundo o qual a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, insculpido no

artigo 620 do CPC, pois a penhora on line seria uma medida muito severa, podendo causar

prejuízos irreparáveis. 

Apesar de o sistema da penhora on line ter tido problemas que poderiam, de certo

modo, onerar excessivamente o devedor, sua estrutura foi melhorada para que isso não mais

aconteça surgindo então a versão 2.0 do Bacen Jud. Além disso, apesar de oferecer esse risco

de prejuízo ao devedor, a penhora on line se mostra um método célere para satisfação dos

créditos  havidos  no  título  executivo,  especialmente  dos  créditos  trabalhistas,  que  são

considerados de natureza alimentar pela Constituição Federal no seu artigo 100, §1º - A. 

Neste ponto deve-se socorrer ao Princípio da Proporcionalidade. Este princípio

não  se  encontra  expressamente  previsto  na  Constituição  Federal  de  1988,  tratando-se,

portanto, de postulado constitucional implícito. Ele resolve conflitos entre princípios.   

Deve-se  ter  em mente  que  não  existem direitos  fundamentais  absolutos.  Caso

surja  uma  situação  na  qual  se  apresentem  em  posições  antagônicas,  deve-se  fazer  uma

compatibilização  entre  os  mesmos,  através  do  princípio  da  proporcionalidade,  o  qual

permitirá, por meio de juízos comparativos de ponderação dos interesses envolvidos no caso

concreto, harmonizá-los, através da redução proporcional do âmbito de aplicação de ambos ou

de apenas um deles.  Em alguns casos,  a  materialização de um dos direitos  fundamentais

exclui o exercício do outro. Neste caso, o princípio da proporcionalidade indica qual direito

sofrerá maior lesão se o outro for exercido, devendo prevalecer aquele sobre este. 

Assim, o princípio da menor onerosidade não pode basear motivação para a não

satisfação de créditos  judiciais  líquidos,  quando há recurso para a  sua quitação em conta

corrente do devedor.

A oposição levantada com base no princípio da menor onerosidade, constante do

art.  620 do CPC,  despreza a  ordem constitucional  que procura  garantir  aos  litigantes  um

processo razoavelmente célere, como exposto acima ao tratarmos do princípio da celeridade

processual.
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Da mesma forma, põe de lado a questão da economia processual, notoriamente

cumprida  com  a  utilização  de  bloqueio  eletrônico,  que  suprime  inúmeros  incidentes

processuais que soem a fase expropriatória (avaliação, diligências para a conservação dos

bens penhorados, alienação judicial etc) que estigmatizam a satisfação do credor  e contrariam

o contido no artigo 612 do CPC, que inclina o processamento da execução no interesse do

credor.

Deve-se  considerar,  outrossim,  que  existem várias  formas  do devedor  evitar  a

constrição  de  seus  bens,  iniciando-se  pelo  fato  de  estar  sempre  o  processo  propenso  à

conciliação das partes. Além disso, após o trânsito em julgado da sentença, o devedor poderá

depositar o valor correspondente à sanção e dar fim ao litígio ou impetrar o recurso adequado,

ou seja, embargos à execução ou impugnação. 

Ainda, para dar ensejo à proteção do devedor, o sistema Bacen Jud possui válvula

de escape ao bloqueio indiscriminado de valores, podendo o devedor cadastrar uma conta

específica  onde  incidirá  a  penhora  on  line.  A  possibilidade  foi  prevista  inicialmente  no

provimento 03/2003 da CGJT, posteriormente revogado pelo provimento 06/2005 da mesma

entidade, e hoje consta no artigo 58 da Consolidação dos Provimentos da CGJT. 

Portanto,  para  aquelas  empresas  que  figuram comumente  no  pólo  passivo  da

execução é prudente que cadastrem uma conta específica onde serão realizados os bloqueios,

o que não impede o bloqueio de outras aplicações no caso de não haver, na conta cadastrada,

saldo  suficiente  a  cobrir  o  valor  exeqüendo,  segundo  o  artigo  59  dos  Provimentos

consolidados.  Notícias  recentes  dão  conta  de  que  mais  de  1.600  empresas  têm  contas

castradas no sistema Bacen Jud.   

4.7 Sobre a incompetência territorial

Um dos aspectos que foram lançados de encontro à penhora on line diz respeito à

questão  da  jurisdição.  A  resistência  é  alicerçada  no  fato  do  bloqueio  ser  realizado,

freqüentemente, fora da área de competência territorial do Juízo que emitiu a ordem. 
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Uma característica  que  parece  ser  restrita  à  penhora  on  line  é  a  aceitação da

chamada jurisdição virtual.

O Código de Processo Civil diz em seu artigo 747 que se o devedor não tiver bens

no foro da causa, far-se-á a execução por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os

bens do foro da situação. No entanto, isso não acontece com a penhora on line.

Os juízes estão autorizados a efetivarem a penhora de valores que se encontrem

em comarcas situadas  fora  de sua competência  territorial,  pois  a atual  jurisprudência tem

entendido que a indisponibilidade do numerário, porventura efetivada em extensão diversa da

de origem não ofende as regras concernentes à jurisdição. 

É o que se entende da leitura da seguinte ementa:

RECURSO  DE  REVISTA.  EXECUÇÃO.  PENHORA.  LEGITIMIDADE  DO
BLOQUEIO DE CONTA PELO BANCO CENTRAL.  A ordem dada  ao Banco
Central para o bloqueio de contas de sócios da executada emana de juízo trabalhista
competente  e,  pois,  não  viola  diretamente  a  literalidade  do  artigo  5º,  LIV,  da
Constituição Federal. Não obstante tratar-se de matéria de lege ferenda, a situação
apresenta analogia com a da incipiente penhora on-line, no sentido de que, mediante
ordem  de  rastreamento  de  contas  e  bloqueio  preventivo  pelo  órgão  federal
tecnicamente  aparelhado  para  executá-lo,  o  Juízo  culmina  por  inserir-se  em
jurisdição  virtual,  que  não  admite  fronteiras.  Além  do  mais,  há  o  privilégio
desbravador do crédito trabalhista, assegurado na legislação (Lei nº. 6.830/80 e art.
186  do  Código  Tributário  Nacional)  e  particularmente  pelo  art.  449  da  CLT.
Incidência do art. 896, § 2º, da CLT.  Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de
Revista n. 60822-2002-900-02-00. Recorrente: Eduardo Badra. Recorridos: Carlos
Henrique Rodrigues e Badra S/A. Relatora: Juíza convocada Wilma Nogueira de
Araújo Vaz da Silva. Brasília, 7 mai 2003.

Pode-se tentar defender a bandeira da incompetência do juiz nesses casos. Mas

note-se que, com o advento do Bacen Jud 2.0, é o próprio juiz que, com um comando de

computador, efetua a penhora. Ele não delega o ato a ninguém.

Representaria  verdadeiro  ato  de  insanidade  a  exigência  de  que  o  magistrado

enviasse uma carta precatória para que o juiz titular da comarca onde se localiza o dinheiro

efetuasse  o  mesmo  comando  eletrônico.  Seria  um  tributo  à  burocracia,  pois  não  são

necessárias diligências para avaliação e alienação judicial. 
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Por  outro  lado,  o  envio  de  precatória  para  cumprimento  de  penhora  on  line

contrariaria, em absoluto, os princípios da celeridade e economia processual, desmoralizando

ainda mais o Poder Judiciário. Verifique-se que o artigo 659, § 5º,  do CPC já havia sido

incluído  pela  Lei  10.444/02,  evitando a  expedição  de  precatória  para  penhora  de  imóvel

localizado em outra comarca, podendo o bem ser constrito por simples termos nos autos, no

próprio Juízo executório.

4.8 Excesso de execução

Na versão  inicial  do  Bacen  Jud  havia  um vício  inegavelmente  prejudicial  ao

executado. A ordem emitida pelo sistema era enviada para várias instituições e todas eram

obrigadas  a  bloquear  integralmente  o  valor  ordenado,  se  houvesse  disponibilidade.   Esse

problema gera, provavelmente, o maior questionamento ao Bacen Jud, que é o bloqueio de

quantias que ultrapassam o valor do crédito do exequente. 

Como as ordens são cumpridas quase que simultaneamente,  e não pode haver

comunicação entre os bancos (no sentido de informar saldos e movimentações financeiras de

clientes) em virtude da preservação do sigilo bancário, é muito provável que bancos acabem

fazendo bloqueios desnecessários, tendo em vista que o juízo já estava garantido por força de

outro bloqueio efetuado em outra instituição alguns segundos antes, caracterizando excesso de

execução.

O desbloqueio do excedente tinha um procedimento muito lento, pois dependia de

respostas dos bancos,  através de ofício de papel,  ao juízo informando o cumprimento do

bloqueio. Assim, o executado ficava privado de dispor do valor que fora bloqueado a mais. 

Esta  crítica,  das  mais  contundentes,  tem  perdido  força,  em  virtude  do

aprimoramento  do  sistema,  que,  com a  versão  2.0  do  programa,  sanou  esse  problema  e

agilizou  o  processamento  dos  dados  de  envio/resposta  acerca  da  ordem  de

bloqueio/desbloqueio de valores, agora efetivado no prazo máximo de 48 horas, conforme o

seu regulamento. O sistema também permite que as empresas façam o cadastro prévio de uma
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conta sobre a qual devem recair os bloqueios oriundos do Bacen Jud. Assim, desde que as

empresas mantenham a conta cadastrada com recursos suficientes para bloqueios eventuais,

não serão enviadas ordens de bloqueio simultâneas, mas somente uma ordem direcionada à

conta especificada.  

4.9 Penhora do capital de giro/renda de empresas

É inegável a função social que a empresa exerce na coletividade em virtude da

geração  de  empregos,  por  isso,  sempre  que  possível,  deve  ser  preservada.  Inclusive,  as

alterações  na  lei  de  falências  e  concordatas  visaram,  com  base  nesse  caráter  societário,

introduzir na legislação meios de recuperação e preservação da atividade empresarial.15

O bloqueio indiscriminado de valores em contas correntes da empresa causaria

um  abalo  irrecuperável  em  sua  atividade,  comprometendo  a  estabilidade  da  sociedade

comercial, ao incidir sobre o respectivo capital de giro. A atitude, considerada desmedida,

poderia inviabilizar o bom funcionamento empresarial, colocando em risco o emprego dos

trabalhadores e o adimplemento das dívidas. Fazendo-se uma analogia à impenhorabilidade

da renda necessária à subsistência da pessoa física, pode-se dizer que o capital de giro é a

renda necessária ao sustento da pessoa jurídica, pois destinada ao pagamento dos salários,

fornecedores, tributos e outras despesas.

Alguns sustentam que, ao invés da simples penhora de dinheiro, a penhora da

conta bancária da empresa se trata de penhora de estabelecimento, devendo ser autorizada

somente em casos excepcionais.

Sobre o tema, é muito importante o conceito de Fábio Ulhoa Coelho:

Estabelecimento  empresarial  é  o  conjunto  de  bens  que  o  empresário  reúne  para
exploração de sua atividade econômica. Compreende os bens indispensáveis ou úteis
ao  desenvolvimento  da  empresa,  como  as  mercadorias  em  estoque,  máquinas,
veículos, marca e outros sinais distintivos, tecnologia, etc. [...] A proteção jurídica

15 PATAH, Claudia Campas Braga.Os Princípios Constitucionais à luz da celeridade processual e a penhora
on line. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6428>. Acesso em: 26 mai 2009



44

do estabelecimento  empresarial  visa  à  preservação  do investimento  realizado na
organização da empresa.16

O Bacen Jud pode ser tão agressivo na busca de ativos financeiros, que, no desejo

de realizar justiça, pode-se atingir valores destinados ao pagamento de salários, ou mesmo

condenar a empresa ao fracasso, visto que não é possível, para o sistema, distinguir entre o

capital de giro e valores realmente disponíveis.

A penhora de provisões para o pagamento de tributos, fornecedores e salários de

funcionários significa a penhora do próprio estabelecimento comercial, tendo em vista que são

valores  indispensáveis  à  manutenção da  atividade da  empresa.  Esse  é  o  entendimento  da

doutrina e da jurisprudência, representados pela Ministra Eliana Calmon:

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE SALDOS
DE CONTAS-CORRENTE – EXCEPCIONALIDADE.
1.  A  penhora  em  saldo  bancário  do  devedor  equivale  à  penhora  sobre  o
estabelecimento comercial.
2.  Somente  em  situações  excepcionais  e  devidamente  fundamentadas,  é  que  se
admite a especial forma de constrição.
3. Hipótese de excepcionalidade abstraída pelo acórdão recorrido no sentido de que,
inexistentes bens na comarca da residência do executado, é possível que recaia a
penhora em saldo da conta do exequente.
4. Recurso especial improvido. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.
578.824. Relatora: Ministra Eliana Calmon. 21 jun. 2005

Realmente, os salários dos empregados não podem ser penhorados diretamente

para garantir a execução movida contra o empregador, forte no artigo 649, II do CPC. No

entanto,  a  penhora  indireta,  realizada  sobre  o  valor  que  serviria  para  o  pagamento  dos

trabalhadores  não  é  ilegal,  máxime  quanto  à  execução  trabalhista,  de  cunho  alimentar  e

indenizatório,  porque  o  ex-empregado  tem preferência  na  percepção  das  verbas  salariais

quando comparado ao atual empregado. Registre-se que a grande maioria das reclamatórias

trabalhistas é movimentada por obreiros que já se desvincularam da empresa-reclamada.

Quanto aos débitos empresariais, especificamente tributos, em sede de  execução

trabalhista o argumento é falho face ao superprivilégio do crédito laboral previsto no artigo

186 do Código Tributário Nacional, que prefere ao fiscal.17

16 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. v. 1.p.96-97. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

17 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. p. 661. 25.ed. São Paulo: Altlas, 2006.
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A composição do impasse quanto à manutenção da penhora nesses casos deve

levar em conta a conjuntura circunstancial da empresa, visando ao bom senso e equilíbrio na

decisão.  Não  deve  a  resolução  inviabilizar  a  atividade  societária  a  ponto  de  colocar  o

estabelecimento comercial à margem do desenvolvimento econômico ou de produção.

O apresamento de valores das instituições hospitalares exprime transparentemente

o dever do magistrado de aplicar a medida razoavelmente, considerando as peculiaridades de

cada situação. No que respeita a referida circunstância, a captura dos valores, dependendo da

quantia, poderia impossibilitar a aquisição de medicamentos, comprometendo o tratamento e

até a sobrevivência dos pacientes. Nesse particular uma boa saída é determinar um valor fixo

e  razoável  para  bloqueio  sucessivo  mensal  até  a  satisfação  total  do  valor  executado.

Translada-se decisão do TRT da 21ª Região adequada à questão:

MANDADDO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ACOLHIMENTO PARCIAL (TRT 21ª REGIÃO
MS 01502-2003-000-21-00-1 – Ac. 50.341, 19.5.04)
Demonstrado pela parte impetrante, especialmente,  no caso, que a conta corrente
bloqueada continha verbas oriundas de contratos de prestação de serviços de saúde
pública, afigura-se permissível, excepcionalmente, a incidência do art. 620 do CPC,
em detrimento da aplicação da regra do art. 655 do mesmo código, afastando-se a
perpetuação da ofensa ao direito líquido e certo da impetrante. Segurança concedida,
de forma parcial, para limitar o bloqueio, como fundamentado. 

Observa-se que o juiz deve ser sensível ao aplicar a medida, atentando para as

características fáticas do caso concreto. Teixeira Filho comenta que na atuação do magistrado

existe uma linha tênue que separa o arbítrio da arbitrariedade e o respeito a essa linha é um

dever fundamental  ao exercício jurisdicional e  ao bom senso que deve ser  inerente a  sua

função.18

18 TEIXEIRA FILHO, Manuel Antônio. Execução no Processo do Trabalho.p.520. 9.ed. São Paulo: LTr, 2005.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história longínqua do processo de execução é exemplo da injustiça que sofria o

devedor nas mãos de seus credores, que dispunham de seu corpo e liberdade, como se o dever

de  realização  do  débito,  perpetrado  na  obrigação,  personificasse  a  divindade  no  sujeito

detentor do direito. A humanização das relações sociais, entretanto, passou a exercer de forma

efetiva no ordenamento jurídico uma tendência a dignificar a figura do devedor que deixou de

ser achincalhado para ocupar um espaço protegido na envergadura das relações processuais.

Observam-se que as movimentações sociais clamavam por essa benevolência no exercício de

atos tendentes a realizar o valor em débito. 

Essa prática influenciou e influencia na atualidade o desenvolvimento processual

cognitivo  e  executório,  que  prevê  inúmeros  recursos,  formas  de  oposição,  impugnação  e

resistência do devedor, além de brocardos próprios que orientam a atividade jurisdicional,

tudo em prol do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como para evitar

atitudes abusivas inclinadas ao exercício arbitrário das próprias razões. Entretanto, essa boa

intenção na elaboração dos diplomas processuais fez do ordenamento jurídico um conjunto

complexo  e  intrincado  de  normas  que,  aliadas  a  um  sistema  legislativo  rígido  e  lento,

propiciam uma segurança jurídica enuviada pelo temor de não se ver, efetivamente, realizado

o direito.

Em  contraposição  ao  emaranhado  de  soluções  procedimentais  estéreis  e  à

lentidão  da  prestação  jurisdicional  tangente  à  tutela  executiva,  encontra-se  a  impaciente

sociedade  moderna.  Os  costumes  hodiernos  imprimiram  um  frenético  ritmo  de  vida  às

pessoas. A efemeridade das relações sociais passou a ser regra e a ligeireza na conclusão dos
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negócios  uma  necessidade.  Observa-se,  pelo  exposto,  que  assim  como  na  época  da

rigorosidade excessiva dos antecedentes históricos da execução se clamava por mudança e

abrandamento do poder  coercitivo,  as  circunstâncias  cotidianas modernas  rogam por  uma

evolução processual mais célere e eficaz, em congruência com o turbilhão atual da sociedade. 

O  mundo  evolui,  a  população  aumenta  muito  em  curto  lapso  temporal,  e

proporcionalmente  a  ela  a  demanda  jurisdicional,  exacerbando  os  cartórios  e  secretarias,

agravando assim  a  crise  da Justiça  que parece imortalizada nos diplomas legislativos do

século passado que mais parecem colchas de retalhos. O Poder Judiciário não pode e não deve

resistir  ao progresso, desvirtuando o rumo processual do avanço científico.  A boa técnica

processual envolve, outrossim, o aproveitamento das ferramentas arrojadas disponibilizadas

pela  evolução tecnológica.  O sistema jurídico não pode simplesmente  ignorar  os  avanços

suscetíveis  de  utilização  e  continuar  preso  a  práticas  obsoletas  que  são  manifestamente

ineficazes em comparação à imensa gama de possibilidades lançadas ao devedor que exortam-

no a inadimplir sua obrigação.

Visível é o fato de que a rede mundial de computadores é amplamente empregada

em todas as esferas sociais, em todas as instituições, sejam públicas ou privadas. Dessa forma,

não é cabível que logo a instituição que cuida de aplicar o que é justo, deixe de se utilizar

dessa  ferramenta  eletrônica  e  continue  a  se  valer  de  métodos  arcaicos  para  impor  suas

decisões. A verdade é que a penhora on line torna ágil  e eficaz a prestação jurisdicional,

produzindo  efeito  imediato  e  automático  sobre  as  tutelas  concedidas.  Os  problemas

antigamente havidos, no que diz respeito à efetivação da penhora sobre dinheiro, foram, de

certo modo, solucionados por esse sistema inovador, e não se pode negar o fato de que, apesar

das resistências, ele adapta o Poder Judiciário à globalização das informações via internet.

A problemática lançada sobre o sistema Bacen Jud, é notório, visa à proteção de

partes que, utilizando-se dos recursos existentes na legislação, tomam atitudes processuais

meramente  protelatórias,  o  que  faz  com que  o  Judiciário  e  suas  decisões  sejam alvo  de

descrédito. Entretanto, pode-se afirmar que, apesar da grande controvérsia existente em torno

do tema apresentado, não se pode olvidar o fato de que o Bacen Jud é um método célere para

satisfação de créditos existentes em virtude de decisão judicial,  tornando-as mais efetivas.

Trata-se  simplesmente  da  implementação  de  um sistema de  penhora  que  se  aproveita  do

avanço tecnológico para a prática de um procedimento legalmente  previsto,  que em nada
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inova, como já foi dito, mas que apenas se desenvolve e acompanha o desenvolvimento da

sociedade como um todo. 

Assim, como qualquer pessoa faz pesquisas, transações e aplicações de qualquer

computador  interligado  à  internet,  não  parece  coerente  que  o  Judiciário  não  proceda  da

mesma forma, e continue utilizando-se dos mesmos procedimentos de séculos anteriores, se

dispõe de um meio mais rápido e econômico como se mostra o sistema Bacen Jud.

A  versão  2.0  do  Bacen  Jud  aprimorou  as  distorções  da  forma  anterior  do

programa,  derrubando muitos  vícios apontados pela doutrina.  As soluções proporcionadas

pela  informática,  no  entanto,  não  são  suficientes  à  organização  sistemática  legislativa  e

judiciária. O método empregado para a garantia do Juízo através da penhora eletrônica deve

estar regulamentado por lei capaz de tornar uníssona a utilização da ferramenta, padronizando

os  procedimentos  nas  esferas  do  Poder  Judiciário.  Portanto,  ao  revés  do  projeto  de  lei

apresentado  para  dar  fim  à  constrição  on  line,  a  elaboração  de  um esboço  legal  para  a

implementação  do sistema  de  forma  uniforme  estaria  mais  harmonizado com as  relações

sociais e interpessoais vividas hoje. 
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