
Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.943 - MA (2009/0057117-0)
  

RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADO : MÁRCIO DE ASSIS BORGES E OUTRO(S)
RECORRIDO : LUZANIRA FONSECA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): 

Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL - CEF, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região.

Ação: monitória ajuizada pelo recorrente em face de LUZANIRA 

FONSECA, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por 

contrato de adesão ao “Crédito Direto Caixa”, produto oferecido pela instituição 

bancária para concessão de empréstimos (fls. 15/18). A recorrida, citada por meio 

de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o 

Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo.

Decisão interlocutória: o Juiz indeferiu, na data de 29.05.2007, a 

utilização do sistema Bacen-Jud para realização de penhora eletrônica (fl. 13), nos 

seguintes termos:

“A quebra de sigilo bancário é medida excepcional que depende da 
presença de relevantes motivos, que por si só, justifiquem a violação do direito 
à privacidade resguardado expressamente pela Constituição (art. 5º, X).

A simples ausência de patrimônio penhorável, a meu ver, não é 
suficiente para ensejar a quebra de sigilo aqui pleiteado, que somente deve ser 
concedido excepcionalmente.

Assim sendo, indefiro o pedido de quebra de sigilo bancário, via 
BACEN, por entender descabido.”

Agravo de instrumento: foi interposto pelo recorrente (fls. 02/09) 

contra a decisão denegatória de penhora on line.

Decisão monocrática: o Relator negou seguimento ao agravo de 
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instrumento (fls. 21/23), ao argumento de que “a Agravante não logrou 

demonstrar a realização de diligências para localização de eventuais bens da 

devedora” (fl. 21).

Agravo regimental: o recorrente interpôs agravo regimental, às fls. 

24/32, buscando que fosse reconsiderada a decisão.  

Acórdão: o TRF da 1ª Região negou provimento ao recurso, nos 

termos do acórdão assim ementado (fls. 36/41):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACEN-JUD 
PARA BLOQUEIO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA. 
IMPOSSIBILIDADE.

1. A utilização do sistema BACEN-JUD com a finalidade de que seja 
determinada penhora de crédito em conta bancária é medida excepcional que, 
por implicar ruptura do sigilo bancário, somente é admitida quando esgotadas 
as tentativas para localização de outros bens do devedor, o que não ocorreu na 
espécie. Precedentes.

2. Segundo a doutrina “a ordem estabelecida no art. 655, após a alteração 
da Lei 11.382/2006, (...), não pode ser encarada como um parâmetro absoluto, 
ou como o único a ser seguido pelo órgão jurisdicional, em qualquer hipótese, 
para definir qual bem será penhorado”. Assim, embora a legislação, agora, 
expressamente autorize a realização de penhora de dinheiro “em espécie ou em 
depósito ou aplicação em instituição financeira”, “somente em situações 
excepcionais e devidamente fundamentadas é que se admite a especial forma 
de constrição” (Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim e José Miguel 
Garcia Medina, in Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil 3).

3. Agravo regimental desprovido”

Recurso Especial: a recorrente alega ofensa ao art. 655 e 655-A do 

CPC, além de dissídio jurisprudencial (fls. 47/59). Aduz que, em razão das 

inovações introduzidas pela Lei n.° 11.382/06, não há que se falar em necessidade 

de comprovação, por parte do credor, do esgotamento de diligências na 

localização de bens penhoráveis, para que seja realizada a penhora on line.

 Juízo Prévio de Admissibilidade: decorrido o prazo sem a 

apresentação das contrarrazões ao recurso especial, foi este admitido na origem 

(fls. 65/66).
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Despacho de afetação (fl. 70): considerando a multiplicidade de 

recursos com fundamento em idêntica questão de direito e o disposto no art. 2º, § 

1º, da Resolução 08/STJ, afetei à Corte Especial o julgamento do presente recurso 

especial e do REsp 1.112.584/DF, para os efeitos do art. 543-C do CPC.

Determinei a expedição de ofícios ao Presidente do STJ, aos 

Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e aos Presidentes dos Tribunais de 

Justiça, com cópia do acórdão recorrido e da petição de interposição do recurso 

especial, comunicando a instauração do aludido procedimento, para que se 

suspenda o processamento dos recursos especiais que versem sobre a necessidade 

de comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens de 

propriedade do devedor para a realização das providências previstas no art. 655-A 

do CPC. 

Manifestaram-se, nos termos do art. 3º, I, da Resolução 8/2008 do 

STJ, o Conselho Federal da OAB (fls. 157/181), a Defensoria Pública da União 

(fls. 209/211) e o Advogado-Geral da União (fls. 239/247). Não se manifestou, 

em que pese notificado, o Instituto Brasileiro de Direito Processual (fls. 220). 

Parecer do Ministério Público Federal: por fim, o Ministério 

Público Federal opinou às fls. 249/253, em parecer da lavra do i. 

Subprocurador-Geral da República Dr. Antônio Carlos Pessoa Lins, pelo 

provimento do recurso especial. 

É o relatório. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.943 - MA (2009/0057117-0)
  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADO : MÁRCIO DE ASSIS BORGES E OUTRO(S)
RECORRIDO : LUZANIRA FONSECA 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): 

DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

A natureza do procedimento do art. 543-C do CPC visa unificar o 

entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos. 

No despacho que instaurou o incidente do processo repetitivo, 

determinei que fosse suspenso o processamento dos recursos especiais que 

“versem sobre a necessidade de comprovação do esgotamento das diligências 

para localização de bens de propriedade do devedor para a realização das 

providências previstas no art. 655-A do CPC.” (fl. 70).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com as recentes modificações no processo de execução, permaneceu 

o legislador consciente da maior efetividade que o dinheiro, como forma de 

viabilizar a realização do direito de crédito, confere à prestação jurisdicional. A 

previsão do dinheiro como bem preferencial na ordem legal da penhora se 

justifica por ser o bem que permite mais facilmente a satisfação da dívida, “já que 

dispensa todo o procedimento destinado a permitir a justa e adequada 
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transformação de bem penhorado – como o imóvel – em dinheiro, eliminando a 

demora e o custo de atos como a avaliação e a alienação do bem a terceiro” 

(Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart. Curso de Processo Civil, v. 

3, Execução, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 270), além de que oportuniza 

ao exequente penhorar a quantia exata necessária ao atendimento do seu crédito.

Não obstante a redação anterior do art. 655 do CPC não fazer 

qualquer distinção entre dinheiro em espécie e dinheiro depositado ou aplicado 

em instituições bancárias, a penhora desse último, antes da entrada em vigor da 

Lei n.º 11.382/06, já era admitida por este Tribunal, atento à dinâmica das 

relações sociais a que se sujeita o direito. Nesse sentido, vejam-se os seguintes 

precedentes: REsp 916.832/SP, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 

03.09.04; REsp 202.354/MA, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 

20.03.2000; AgRg na MC 11.881/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 

DJ  de 12.02.2007 e AgRg no Ag 727.148/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, DJ de 27.03.06.

Em decisão unipessoal proferida no julgamento do REsp 

1.103.760/CE, publicada no DJ de 16.03.2009, o i. Min. Herman Benjamin, 

referindo-se ao avanço tecnológico nas operações financeiras, assim se 

manifestou:

“Quanto à matéria que mais diretamente se relaciona com o mérito do 
apelo extremo, destaco a alteração dos paradigmas das relações econômicas. 
Atualmente, o dinheiro circula não mais em espécie, mas por meio de cartões 
de crédito e de débito automático; operações financeiras são realizadas pela 
rede mundial de computadores; empresas que atuam nos mais diversos 
segmentos não possuem sequer bens passíveis de constrição, por 
estabelecerem-se em imóveis alugados, possuírem mobiliário por meio de 
contratos de leasing, etc.”

Esclarece-se, por oportuno, que, antes do surgimento da penhora por 

método eletrônico, a penhora de dinheiro depositado ou aplicado em instituição 

bancária era somente realizada mediante ofício ao Banco Central do Brasil, que 
A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais 
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requisitava às instituições financeiras informações sobre conta e seus ativos. O 

Juiz, após colher essas informações, determinava, via postal ou por mandado, a 

penhora de dinheiro suficiente para garantir a execução.

O instituto da penhora eletrônica nasceu em 2001 como um 

instrumento a conceder mais efetividade ao processo de execução, em virtude de 

um convênio de cooperação técnico institucional entre o Banco Central do Brasil, 

o Conselho da Justiça Federal e o STJ, tendo, posteriormente, ganhado força em 

especial nas execuções trabalhistas. Ao modelo de atendimento deu-se o nome de 

Bacen-Jud .

JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A 

MULTIPLICIDADE – ART. 543-C, § 7º, DO CPC

A questão nuclear trazida a desate refere-se à necessidade ou não de 

comprovação do esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a serem 

penhorados para a realização da penhora on line.

Observa-se, inicialmente, que, em se tratando de norma processual, 

vigora o princípio tempus regit actum , no qual o direito intertemporal preconiza 

que a lei nova se aplica imediatamente, inclusive aos processos em curso. Dessa 

forma é necessário a exposição dos dois entendimentos desta Corte, segundo o 

momento em que o Juiz proferiu decisão acerca da realização da penhora 

requerida pelo credor: se antes ou posterior às alterações introduzidas pela Lei n.º 

11.382/2006, cuja entrada em vigor se deu em 06 de dezembro de 2006.  

I. Da realização da penhora on line em momento anterior ao 

advento da Lei n.º 11.382/2006 

No que concerne à realização de penhora on line de dinheiro 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais 
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depositado ou aplicado em instituição bancária antes da entrada em vigor da Lei 

n.º 11.382/2006, esta Corte Superior consolidou o entendimento de ser medida 

excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor 

tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e 

desembaraçados de titularidade do devedor.

Diversos foram os julgados nesse sentido, entre os quais destacam-se: 

AgRg no Ag 1.010.872/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15.0908; AgRg 

no REsp 1.129.461/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 

02.02.2010; AgRg no Ag 944.358/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 

11.03.08; AgRg no Ag 1.087.731/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 

03.09.09; AgRg no REsp 726.868/SE, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 

de 28.11.05; REsp n.º 659.127/SP, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 

Rel. p/ acórdão Min. Gilson Dipp, DJ de 21.02.05.

Assevera-se, por oportuno, que discutir a comprovação desse 

exaurimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, vejam-se os 

seguintes precedentes: AgRg no Ag 1.041.585/BA, 1ª Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJe de 18.08.08; AgRg na MC 13.891/RS, 1ª Turma, Rel. Min. 

Denise Arruda, Dje de 30.04.08; AgRg no Ag 850.240, 5ª Turma, Rel. Min. Felix 

Fischer, DJ de 08.10.07.

II. Da realização da penhora on line após a entrada em vigor da 

Lei n.º 11.382/2006

Com o advento da Lei n.º 11.382, em 06 de dezembro de 2006, houve 

uma grande mudança de paradigma no processo de execução, com o escopo de 

conferir mais racionalidade e celeridade à prestação jurisdicional. Duas alterações 

- quer sejam, (II.a) a equiparação do dinheiro em espécie ao dinheiro depositado 

ou aplicado em instituição bancária; e (II.b) a introdução no sistema processual da 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais 
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possibilidade preferencial de constrição eletrônica desses valores - merecem ser 

analisadas em pormenor, diante da relevância que assumiram na adoção, por este 

Tribunal, de nova orientação jurisprudencial, no sentido de ser desnecessário o 

exaurimento da busca por bens passíveis de penhora.

II. a) Da equiparação do dinheiro depositado ou aplicado em 

instituição financeira ao dinheiro em espécie 

O art. 655 do CPC, em sua novel redação, equiparou o dinheiro 

depositado ou aplicado em instituições bancárias ao dinheiro em espécie, 

colocando-o em primeiro lugar na ordem preferencial da penhora.

Em diversos precedentes desta Corte destacou-se a preferência do 

dinheiro na ordem legal da penhora, entre os quais vejam-se: REsp 1.066.091/RS, 

1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 25.09.08; REsp 

1.009.363/BA, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 16.04.08; REsp 

1.230.232/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 02.02.2010;  

AgRg nos EDcl no Ag 702.610/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 

20.06.08; REsp 1.033.820/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 

19.03.09; AgRg no Ag 1.123.556/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

DJe de 28.09.05. 

II. b) Da preferência pelo meio eletrônico para realização do ato 

constritivo

Por sua vez, o art. 655-A representou outra alteração importante do 

diploma processual, na busca por mais agilidade e eficiência à execução. O 

legislador, atento aos avanços da informática e buscando aperfeiçoar ato 

processual já existente, a penhora, dispôs expressamente que “para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais 
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do exequente, 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”  (grifo nosso). 

Essa preferência do meio eletrônico, contudo, poderá ser afastada em 

situações específicas, como diante da ocorrência de algum problema ou falha 

técnica no sistema. Nesse sentido, em julgado de minha relatoria destaquei que 

“caso a expressão “preferencialmente ” fosse suprimida do texto legal, a 

utilização de qualquer meio diverso do eletrônico estaria vedada sempre que 

houvesse uma eventual falha operacional do sistema, impedindo assim que as 

providências mencionadas no art. 655-A fossem tomadas, ainda que por 

mecanismos menos velozes” (REsp n.º 1.043.759/DF, 3ª Turma, DJe de 16.12.08). 

Com a realização preferencial da penhora eletrônica, evita-se 

oportunizar ao devedor frustrar a execução, valendo-se do lapso temporal entre a 

expedição do ofício ao Banco Central do Brasil, cujo conhecimento está ao seu 

alcance, e a efetiva penhora. Por esse mesmo motivo, o art. 655-A do CPC dispõe 

literalmente, que seja a requisição de informações e o ato de constrição (quando, 

por óbvio, existente conta de titularidade do devedor e ainda, ativo financeiro 

nessa) realizadas no mesmo ato.

Salienta-se que a previsão contida no art. 655-A do CPC, de que “as 

informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o 

valor indicado na execução” , afasta qualquer alegação de violação dos dados 

pessoais do executado, porquanto, não se irá tornar público os últimos 

movimentos bancários do devedor, mas somente se averiguar se existe ativo 

financeiro suficiente para garantir a execução.

Consigna-se, ainda, por oportuno, que o Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, em sua 71ª Sessão Ordinária, ocorrida em 07.10.2008, aprovou a 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais 
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Resolução n.º 61/2008, publicada no DJe de 15.10.2008, que, em seu art. 2º, 

dispõe ser “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.”

II. c) Da nova orientação jurisprudencial deste Tribunal

O STJ passou a adotar, para decisões proferidas após o advento da 

Lei n.º 11.382/2006, nova orientação jurisprudencial, no sentido de não existir 

mais a exigência de prova, por parte do credor, de exaurimento de vias 

extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Esse novo entendimento do STJ decorre de uma interpretação 

sistemática do diploma processual, em especial de suas alterações recentes: art. 

655, I, e 655-A do CPC. O princípio da efetividade, alçado à categoria de direito 

fundamental com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 45/2004, serve 

como base de exegese da ordem processual, especialmente no que concerne ao 

processo de execução, que, conforme letra da lei, realiza-se “no interesse do 

credor” (art. 612 do CPC). 

Assim, superou-se o entendimento anterior que condicionava à 

efetivação da penhora eletrônica à comprovação de que o credor tenha tomado 

todas as diligências a fim de localizar bens livres e desembaraçados de 

titularidade do devedor.

A maioria dos Ministros que compõem este Tribunal já teve a 

oportunidade de apreciar o tema, conforme se verifica, entre outros, nos seguintes 

julgados: EREsp 1.087.839/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe 18.09.09; 

AgRg no Ag 1.230.232, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 

02.02.2010; REsp 1.009.363/BA, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais 
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16.04.08; REsp 1.066.091/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 

25.09.08; REsp 1.097.895/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 

16.04.09; AgRg no REsp 1.077.240/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 

de 27.03.09; AgRg no Ag 1.034.766/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe de 19.12.08; REsp 1.033.820/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 

de 19.03.2009;  AgRg no Ag 1.050.772/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado, 

DJe de 05.06.09.

A propósito, confira-se o seguinte excerto colhido das lições do e. 

jurista Athos Gusmão Carneiro (Da penhora on-line e da penhora de 

faturamento . Repertório IOB de jurisprudência: civil, processual, penal e 

comercial, n.8, 2. quinz. abr., 2010, p. 250) 

“O anterior entendimento de que a penhora on line seria uma medida 
excepcional, somente admissível quando esgotada a busca de outros bens a 
penhora, encontra-se superado, máxime tendo em vista a atual redação do art. 
655, I, que coloca o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação 
financeira, em primeiro lugar na ordem preferencial de bens passíveis de 
expropriação.”

Desse modo, considerando-se que todos os juízes devem ter seu 

cadastro no sistema, conclui-se, a partir de uma interpretação harmônica e 

coerente das normas processuais, que, após a entrada em vigor da Lei n.º 

11.382/2006, a constrição on line dos ativos financeiros, requerida pelo 

exequente, não mais prescinde o esgotamento das diligências extrajudiciais na 

busca por outros bens do devedor.

Outrossim, nos termos do art. 543-C do CPC, determino, após a 

publicação do acórdão, a comunicação de seu teor à Presidência e aos demais 

Ministros deste Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, 

bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados, em observância do disposto no 

art. 543-C, §7º, do CPC, c.c. os arts. 5 º, inciso II e 6 º, da Resolução 08/2008.

A informação disponível não será considerada para fins de contagem de prazos recursais 
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CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Portanto, no que diz respeito à penhora on line, a Corte Especial do 

STJ consolida o entendimento de que:

a) a penhora on line,  antes da entrada em vigor da Lei n.º 

11.382/2006, configura-se medida excepcional, na qual a efetivação está 

condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências 

no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor;

b) após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode 

mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados.

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO

Inicialmente, veja-se que a ação monitória é um procedimento de 

cognição sumária, por meio da qual o credor, de quantia certa ou de coisa 

determinada, desprovido de título executivo, mas cujo crédito esteja comprovado 

por documento hábil, visa obter a satisfação de seu direito. 

Na hipótese sub judice, verifica-se que a recorrida, citada por meio de 

edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o 

Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, 

diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC, in verbis: “No prazo previsto no art. 

1.102-B, poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno 
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direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial e executivo e 

prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei”. 

O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido 

de penhora on line, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora 

eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de 

outros bens do devedor. 

O TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, 

manteve esse entendimento, conforme se depreende da leitura de trecho da 

ementa:

“A utilização do sistema BACEN-JUD com a finalidade de que seja 
determinada penhora de crédito em conta bancária é medida excepcional que, 
por implicar ruptura do sigilo bancário, somente é admitida quando esgotadas 
as tentativas para localização de outros bens do devedor, o que não ocorreu na 
espécie.”

Feitas essas considerações iniciais, impõe-se analisar o presente 

recurso especial à luz do sistema vigente à época, em atenção ao princípio tempus 

regit actum.

Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que 

indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 

57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, 

que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições 

financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem 

dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse 

preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). 

Dessa forma, em consonância com a tese estabelecida linhas acima, 

DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos 

à origem, onde, afastada a necessidade da busca por outros bens, o pedido de 

realização da penhora pelo sistema Bacen-Jud deverá ser reapreciado, observando 
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o disposto na Resolução n.º 61 do Conselho Nacional de Justiça, a qual disciplina 

o procedimento de cadastramento de conta única. 

É como voto.
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