
Superior Tribunal de Justiça

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

VOTO-VISTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 
CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. 
1. Segundo a jurisprudência assentada pelos órgãos fracionários do 
STJ, inclusive da Corte Especial, "com o advento da Lei nº 
11.382/2006, que alterou o Código de Processo Civil, (...) tornou-se 
prescindível o esgotamento das vias extrajudiciais para se admitir a 
localização de bens do devedor pelo sistema Bacen Jud, com a 
constrição do ativo financeiro por meio eletrônico"  (EREsp 
940.688/DF, CE, Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 13/11/2008). 
Conforme decorre do próprio texto normativo, o sistema trazido pelo 
art. 655-A do CPC não modificou a ordem preferencial de penhora, 
nem ampliou e nem sequer alterou o rol dos bens penhoráveis 
previstos na legislação processual. O novo dispositivo simplesmente 
disciplinou forma de viabilizar a penhora de dinheiro em depósito ou 
aplicação financeira, na linha do manifesto desiderato trazido pelas 
mais recentes modificações do sistema do processo de execução, de 
conferir máximas efetividade e autoridade aos títulos executivos, 
notadamente os judiciais, que, uma vez formados, devem ser 
cumpridos espontânea e imediatamente pelo devedor, sob pena, 
inclusive, de multa de 10% caso isso não ocorra  (CPC, art.475-J). 
2. Recurso especial provido, nos termos do voto da Ministra Relatora.

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: 
1.  Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região que, em ação monitória, negou provimento ao agravo de instrumento interposto 
contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema Bacen-Jud para fins de 
penhora sob o seguinte fundamento:

(...) 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. (fl. 46)

  No recurso especial (fls. 47-59), a CEF aponta, além de divergência jurisprudencial, 
violação aos seguintes dispositivos: (a) art. 655 do CPC, pois, com a ordem estabelecida pela 
Lei 11.382/06, apenas quando não houver dinheiro disponível é que o credor indicará bens 
para penhora; (b) art. 655-A do CPC, ao argumento de que "a redação do dispositivo é clara 
quanto ao caráter obrigatório da colheita de informações da autoridade bancária ('o juiz 
requisitará'), limitada a discricionariedade do magistrado à escolha da forma de realização da 
providência ('podendo no ato determinar sua indisponibilidade'): se pela via eletrônica, 
facilitadora e desburocratizada do sistema BACENJUD, ou pelo método tradicional, de 
expedição de ofício ao órgão" (fl. 52). Sem contra-razões (fl. 63).
  O recurso foi admitido, na origem, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 
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08/08. Intimados a intervir na condição de amici curiae , manifestaram-se pelo provimento do 
recurso especial o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 157-181), a 
Defensoria Pública da União (fls. 209-211) e a União (fls. 239-247). No mesmo sentido, o 
parecer do Ministério Público Federal (fls. 249-253).
  A relatora, Min. Nancy Andrighi, deu provimento ao recurso especial, nos termos da 
seguinte ementa:

  PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 
655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI 11.382/2006. INCIDENTE DE 
PROCESSO REPETITIVO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A 
MULTIPLICIDADE ORIENTAÇÃO - PENHORA ON LINE.
  a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei 11.382/2006, configura-se como 
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.
  b) Após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora 
on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais 
na busca de bens a serem penhorados.
  II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO.
  - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar 
determinado crédito documentado por contrato de adesão "Crédito Direito Caixa", produto 
oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. 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.
  - O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, 
decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, 
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.
  - 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 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).
  RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

   Foi acompanhada pelos Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e Felix Fischer. 
Os Ministros Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Castro Meira, em divergência, negaram ao 
provimento ao recurso.
  Pedi vista.

2.  Cumpre inicialmente delimitar o núcleo central da controvérsia a ser dirimida. O que se 
questiona é, unicamente, a respeito da indispensabilidade ou não, após a vigência do regime 
previsto no art. 655-A do CPC (introduzido pela Lei 11.382/06), do esgotamento de outros 
meios de localizar bens penhoráveis como condição para deferir pedido de informações à 
autoridade supervisora do sistema bancário, sobre a existência de ativos financeiros em nome 
do executado, na forma prevista no citado art. 655-A do CPC. Não está em questão, portanto, 
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a ordem de penhora prevista no art. 655 do CPC, nem a sua natureza absoluta ou relativa, 
matéria que, aliás, foi recentemente sumulada por esta Corte Especial (Súmula 417). É que, 
conforme decorre do próprio texto normativo, o sistema trazido pelo art. 655-A do CPC não 
modificou a ordem preferencial de penhora, nem ampliou e nem sequer modificou o rol dos 
bens penhoráveis previstos na legislação processual. O novo dispositivo simplesmente 
disciplinou forma de penhorar dinheiro em depósito ou aplicação financeira. Eis o texto do 
dispositivo:

  Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o 
juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, 
preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do 
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na 
execução.
  § 1º As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor 
indicado na execução.
  § 2º Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente 
referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de 
outra forma de impenhorabilidade.
  § 3º Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado 
depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da 
constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias 
recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.
  § 4º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do 
exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, nos termos do que 
estabelece o caput deste artigo, informações sobre a existência de ativos tão-somente em nome 
do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa a violação 
de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, de 
acordo com o disposto no art. 15-A da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.

3.  Assim delimitada a controvérsia, a solução que lhe deu o voto da Ministra relatora tem 
respaldo, não apenas nas manifestações dos autorizados amici curiae  chamados ao processo 
(o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública da União) e 
no Ministério Público (fls. 209-211), mas também na uníssona jurisprudência dos órgãos 
fracionários do  STJ, nas oportunidades que já tiveram de se manifestar a respeito. Cito, a 
título exemplificativo, os seguintes precedentes, a começar pelo que foi proferido por esta 
Corte Especial (CE: EREsp 940.688/DF, Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 13/11/2008), 
oportunidade em que, no voto do Ministro relator, ficou registrado: 

"Com o advento da Lei nº 11.382/2006, que alterou o Código de Processo Civil, os depósitos e 
as aplicações em instituições financeiras foram incluídos como bens preferenciais na ordem de 
penhora e, equiparados a dinheiro em espécie, tornou-se prescindível o esgotamento das vias 
extrajudiciais para se admitir a localização de bens do devedor pelo sistema Bacen Jud, com a 
constrição do ativo financeiro por meio eletrônico (...)"

  A 1ª Seção, ao julgar os EREsp 1.052.081/RS, Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 26/05/2010 
decidiu no mesmo sentido, como se constata do voto do Ministro relator, que registrou:

"A questão está em saber se é necessário o prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca 
de bens do executado para que seja efetivada a penhora de ativos financeiros por meio do 
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sistema Bacen Jud. 
De início, o dinheiro, por conferir maior liquidez ao processo executivo, já ocupava o primeiro 
lugar na ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução 
Fiscal), tanto quanto no artigo 655 do Código de Processo Civil (...). 
Ocorre que a Lei nº 11.382, de 6 de dezembro de 2006, deu nova redação ao artigo 655 do 
Código de Processo Civil (...). 
Como se vê, com o advento da Lei nº 11.382/2006, que deu nova redação ao artigo 655 do 
Código de Processo Civil, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras foram 
incluídos como bens preferenciais na ordem de penhora e equiparados a dinheiro em espécie, de 
modo que, a partir de então, tornou-se prescindível o esgotamento das vias extrajudiciais 
dirigidas à localização de bens do devedor, para só então se admitir a utilização do sistema 
Bacen Jud, com a constrição do ativo financeiro por meio eletrônico, porque incidentes, em 
casos tais, os artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 655-A do Código de Processo 
Civil (...)"

  Precedentes no mesmo sentido, no âmbito das Turmas que tiveram oportunidade de 
enfrentar a matéria:

1ª Turma: REsp 1.101.288/RS, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 20/04/2009; AgRg no REsp 
1.077.039/RJ, Min. Denise Arruda, DJe de 26/03/2009; REsp 1.066.091/RS, Min. Teori 
Albino Zavascki, DJe de 25/09/2008; AgRg no AgRg no Ag 961.578/MG, Min. Luiz Fux, 
DJe de 17/12/2008; AgRg no REsp 1.065.276/RJ, Min. Francisco Falcão, DJe de 06/10/2008.

2ª Turma: AgRg no REsp 1.143.806/SP, Min. Humberto Martins, DJe de 21/06/2010; AgRg 
no Ag 1.168.198/SP, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 
1.138.725/SP, Min. Eliana Calmon, DJe de 08/09/2009; AgRg no REsp 1.077.240/BA, Min. 
Castro Meira, DJe de 27/03/2009; AgRg no REsp 1.103.760/CE, Min. Herman Benjamin, 
DJe de 19/05/2009.

3ª Turma: AgRg no Ag 1.050.772/RJ, Min. Paulo Furtado (Desembargador Convocado do 
TJ/BA), DJe de 05/06/2009; REsp 1.033.820/DF, Min. Massami Uyeda, DJe de 19/03/2009.

4ª Turma: AgRg no Ag 1.034.099/DF, Min. Raul Araújo Filho, DJe de 28/06/2010.

4.  Pela particular importância que ostenta o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil no cenário judiciário como órgão representativo dos principais interessados na 
adequada prestação da tutela jurisdicionais, que são as partes, merece destaque a sua  
manifestação a respeito do tema:

   (...)
   O presente recurso especial versa sobre a necessidade da 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.
   A matéria, como se vê, é por demais relevante de modo a justificar a admissão do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no feito, notadamente em decorrência de 
sua finalidade institucional, conforme prevê o art. 44, I, da Lei 8.906/94 (...).
   A jurisprudência desse C. STJ, a rigor, parece já ter definido o divisor de águas em relação 
à temática, considerando, notadamente, a data de vigência da alteração legislativa decorrente da 
Lei 11.382/2006, isto é, o momento em que a solicitação de bloqueio por meio do BACEN-JUD 
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é formulada, se antes ou depois da entrada em vigor da lei, conforme os seguintes precedentes:
   (...)
   Com efeito, desse contexto extrai-se a controvérsia até hoje existente acerca da utilização 
do sistema BACEN-JUD, cujo objetivo é permitir aos juízes da execução, mediante senha 
pessoal, o acesso via internet ao Sistema de Solicitação do Poder Judiciário ap Banco Central, 
cabendo ao magistrado enviar ofícios eletrônicos contendo solitações de informações sobre a 
existência de contas correntes e aplicações financeiras, determinações de bloqueio e 
desbloqueio de contas envolvendo pessoas físicas e jurídicas clientes do Sistema Financeiro 
Nacional.
   Tal procedimento ficou denominado na costumeira linguagem forense de 'penhora on line', 
cuja utilização ganhou grande repercussão na Justiça do Trabalho, decorrente, pois, de 
convênio firmado entre o Tribunal Superior do Trabalho - TST e o Banco Central do Brasil - 
BACEN, embora tenha sido embrionariamente utilizado pela Justiça Federal após convênio 
firmado com o Superior Tribunal de Justiça - STJ em maio/2001.
   Como se sabe, o mencionado convênio BACEN - TST é objeto de argüição de 
inconstitucionalidade pelo Partido DEMOCRATAS, conforme ADIN 3091, Rel. Min. 
JOAQUIM BARBOSA, tendo sua Excelência adotado o rito do art. 12 da Lei 9868/99, estando 
os autos conclusos com Parecer do Procurador-Geral da República pela improcedência da ação.
Idêntico questionamento é formulado pela confederação Nacional dos Transportes - CNT na 
ADIN 3203, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, a qual se encontra apensada à aquela.
   No entanto, em 07/10/2008, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ disciplinou o 
procedimento de cadastramento de conta única para efeito de constrição de valores em dinheiro 
por intermédio do convêncio BACEN-JUD através da RESOLUÇÃO 61, cujo art. 2º determina:
Art. 2º - É obrigatório o cadastramento, no sistema BACEN JUD, 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.
   Vê-se, portanto, que o cadastramento dos magistrados objetivando a utilizando da 
moderna ferramenta é obrigatório, restando evidente que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ 
prima pela eficiência das atividades jurisdicionais executivas.
   Esse Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA 04, de 
04/11/2008, disciplinou o procedimento de cadastramento de conta única para efeito de 
constrição de calores em dinheiro através do sistema BACEN-JUD, transparecendo, assim, que 
o Poder Judiciário está imbuído do espiríto de máxima efetividade na prestação jurisdicional, 
sobretudo em respeito ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
   É, assim, por conta da natureza jurisdicional da execução que o juiz tem uma posição de 
comando na cena processual, sendo claro que uma vez provocado pelo interessado cabe-lhe o 
dever de levar o processo a bom termo, dando à causa solução justa, efetiva e em tempo 
razoável.
   A figura do juiz passivo, espectador distante e indiferente à controvérsia que lhe foi posta, 
não mais se adequa às exigências do moderno processo, em nada comprometendo sua 
independência e imparcialidade a adoção de medidas que venham a tornar a jurisdição 
plenamente eficaz, posto que juiz independente não é sinônimo de juiz passivo, e 
imparcialidade não é sinônimo de indiferença.
   Esta postura, em verdade, é apregoada pela leitura conjunta dos artigos 125, I a IV, 599 e 
600, do CPC, os quais tratam do papel do juiz no processo, cabendo ao mesmo adotar as 
providências que julgar indispensáveis para que se outorgue a quem tem direito a tutela 
jurisdicional reclamada, atendidos os pressupostos da ampla defesa, do devido processo legal e 
do contraditório, tudo a proteger autoridade e a dignidade da Justiça.
   A efetividade do processo executivo está, desse modo, relacionada diretamente com sua 
aptidão de entregar ao credor a prestação reclamada, e para que esse objetivo possa ser 
alcançado dispõe o juiz de diferentes meios executivos.
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   CHIOVENDA definia os meios executivos como 'as medidas que a lei permite aos órgãos 
jurisdicionais pôr em prática para o fim de obter que o credor logre praticamente o bem a que 
tem direito" classificando-os em: a) 'meios de coação, com os quais os órgãos jurisdicionais 
tendem a fazer conseguir para o credor o bem a que tem direito com a participação do obrigado, 
e, pois, se destinam a influir sobre a vontade do obrigado para que se determine a prestar o que 
deve' e b) 'os meios de sub-rogação aqueles com que os órgãos jurisdicionais objetivam, por sua 
conta, fazer conseguir para o credor o bem a que tem direito independentemente de participação 
e, portanto, da vontade do obrigado'.
   A 'penhora on line', ou, segundo alguns, penhora eletrônica (que é impropriamente 
designada, já que eletrônica não é a penhora, mas o meio utilizado para efetivá-lo) 
circunscreve-se como meio à disposição do magistrado para dirimir os conflitos que lhe são 
submetidos.
   Essa providência, a rigor, não ofende o art. 620, do CPC (princípio da menor onerosidade 
da execução), tampouco se configura como quebra da garantia constitucional do sigilo bancário 
do executado, posto que ao credor é assegurada a tutela jurisdicional útil e adequada.
   É preciso considerar vencedora a tese de que, sem descurar do princípio da menor 
onerosidade e da garantia constitucional do sigilo bancário de dados, não se aniquila o direito 
do credor à satisfação do crédito, sobretudo em respeito ao interesse público, social ou da 
Justiça, valendo transcrever, pela propriedade que lhe é peculiar, os ensinamentos de 
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
"(...) Atenta contra a jurisdição o devedor que, tendo dinheiro ou fundos de depositados ou 
aplicados em banco, não paga desde logo quando citado no processo executivo (CPC, art. 652).
(...)"
   Logo, a efetividade e o resultando útil e adequado da tutela jurisdicional há de prevalecer, 
sendo induvidoso que a penhora por meio eletrônico agora decorre de expressa disposição legal, 
notadamente após a edição da Lei 11.382/2006.
   Daí o entendimento acertado desta Corte Superior em divisar a questão de fundo ao 
momento em que foi solicitado o bloqueio eletrônico, se antes ou depois da entrada em vigor da 
mencionada lei, retirando, portanto, dessa premissa a possibilidade ou não do magistrado acatar 
o pedido, já que se trata, em verdade, de disposição processual que prestigia o art. 1.211, do 
CPC, e, igualmente, à segurança jurídica.
   É prudente, portanto, o entendimento da desnecessidade de esgotamento das diligências 
para localização de bens do devedor se o requerimento do exeqüente foi realizado após a 
entrada em vigor do art. 655-A, do CPC, cabendo, no entanto, a demonstração do esgotamento 
das diligências se o pedido foi formulado antes da lei. 
   Assim, dada a relevância da matéria e a representatividade do Conselho Federal da OAB, 
comparece para requerer a sua admissão no feito, na condição de amicus curiae e apresentar, 
desde logo, sua manifestação.
   Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer a Vossa 
Excelência: 
   a) a sua admissão no presente processo na condição de amicus curiae (Art. 543-C,§ 4° do 
CPC c/c Resolução n° 08/2008), para sustentar a desnecessidade de esgotamento das diligências 
se o requerimento é formulado após a entrada em vigor da Lei n° 11.382/2006, cabendo tal 
demonstração se a solicitação foi requestada antes da vigência da lei, por resultar na correta 
interpretação sistêmica do moderno processo de execução.
   b) a garantia de manifestação oportuna ao longo do transcurso do feito, com concessão de 
prazo para oferecimento de memoriais e sustentação oral. 

5.  Registre-se, por fim, que o artigo 655-A do CPC nada mais representa que a 
confirmação do desiderato trazido pelas mais recentes modificações do sistema do processo 
de execução, de conferir máximas efetividade e autoridade aos títulos executivos, 
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notadamente os judiciais, que, uma vez formados, devem ser cumpridos espontânea e 
imediatamente pelo devedor, sob pena, inclusive, de multa de 10% caso isso não ocorra  
(CPC, art.475-J). Daí o acerto da lição de Cândido Dinamarco, referida pelo Conselho 
Federal da OAB, segundo a qual "Atenta contra a jurisdição o devedor que, tendo dinheiro ou 
fundos de depositados ou aplicados em banco, não paga desde logo quando citado no processo 
executivo (CPC, art. 652) (...)". 

6.  Pelas razões expostas, acompanho o voto da Ministra relatora. 
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