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Histórico Legislativo

? Origem: Convênio entre TST e BACEN (2002)

? EC 45/04 – Princípios da Celeridade e Eficiência

? Lei n.º 11.382/06 – Alterações na Execução Cível: Art. 655-A, CPC

? Lei Complementar 118/05: Art. 185-A, CTN

Benefícios

? Avanço na modernização do processo de execução, com mecanismo ágil, 

econômico e eficaz para satisfação do crédito

? Atendimento aos Princípios da Celeridade e Efetividade, visando a pacificação 

social

? Moralização do Poder Judiciário



? Bloqueio do valor em todas as contas do executado

? Desbloqueio do excedente não é célere (ex.: impenhorabilidade)

“Esse procedimento leva, em alguns casos, semanas, gerando transtornos e colocando 
em risco a saúde econômica das empresas executadas.”
(SOUZA, Maria Izabela Costa de. Penhora on-line. Direito e Justiça. O Estado do Paraná –
Publicado em 12.07.2004, p. 09.)

“Ainda que se informe ao juiz da causa que já foi efetuado bloqueio suficiente em uma 
conta corrente, em vários casos o magistrado não libera imediatamente as outras 
contas, aguardando a transferência do valor para conta do Banco do Brasil em nome do 
juízo. Sem dúvida, é uma situação que pode levar uma empresa a uma crise financeira, 
podendo inclusive, inviabilizá-la durante alguns dias. Alegam os senhores juízes, que 
eles nada podem fazer, pois se trata de um problema exclusivamente operacional, 
competindo o Banco Central a criação de mecanismos que limitem a penhora em uma 
conta até o total da dívida.”
(ZAINAGHI, Sávio Domingos. Mitos e Verdades sobre a Penhora on line. Direito e Justiça. O 
Estado do Paraná – Publicado em 08.08.2004, p. 05)
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Riscos



? Publicidade dos atos processuais

?Comprometimento do fluxo de caixa das empresas, afetando suas obrigações, 

previsibilidade e rentabilidade do capital

? Não pagamento de fornecedores, aquisição de matéria-prima, pagamento de 

empregados que possuem caráter alimentar

? Não pagamento de tributos – responsabilização pessoal dos sócios

? Aplicação da penhora on-line, até mesmo, na execução provisória

? Sigilo bancário
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Riscos



? Princípio Celeridade x Menor onerosidade ao devedor – Questão da supremacia 

constitucional

?CF, art. 5º, LIV: ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal

? CF, art. 170, § único: a ordem econômica tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, assegurado a todos o livre 

exercício de qualquer atividade econômica (função social da empresa)

“O disposto no art. 620 não é mais do que desdobramento do princípio da 
proporcionalidade, que permeia todo o direito (não só o processual). Pelo princípio da 
proporcionalidade, sempre que houver a necessidade de sacrifício de um direito em prol 
de outro, esta oneração há de cingir-se aos limites do estritamente necessário.”
(WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correa de; TALAMINI, Eduardo. Curso 
Avançado de Processo Civil, v. 2, 6ª ed., RT, 2004, p. 141)
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Considerações Gerais



? Crédito Tributário: previsão de normas específicas para sua cobrança (Lei de 

Execuções Fiscais n.º 6.830/80 - LEF)

? CPC x LEF e o CTN

? Art. 146, CF: reserva à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria 

de legislação tributária

? CTN, art. 185-A:

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



?Art. 185-A, CTN: estabelece os pressupostos, cumulativamente, para a “penhora 

on line”em matéria tributária:

a) a citação do devedor; 
b) o não pagamento; 
c) o não oferecimento de bens à penhora; 
d) a não localização de bens penhoráveis. 

? Dinheiro como bem preferencial (art. 655 do CPC e art. 11 da LEF)

? Menor onerosidade ao devedor (art. 620 do CPC) 

? A lista não tem caráter absoluto, deve ser relativizada

? Necessidade de interpretação sistêmica e harmônica

? Outros tantos privilégios do crédito tributário (preferência, presunção de fraude, 

recuperação judicial)
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Polêmica aplicação do CPC em Execução Fiscal



? Observância aos Princípios Devido Processo Legal, Contraditório, Ampla Defesa 

e Igualdade de Tratamento

? Casos de oferecimento de títulos da dívida pública, precatório e, até mesmo, carta 

de fiança (art. 15 da LEF: equipara a carta de fiança a dinheiro)

? 40% dos AI’s são reformados, total ou parcialmente, pelo CC/MF: dúvida quanto a 

liquidez e certeza (Notícia Valor Econômico, A Penhora on line nas execuções 

fiscais, 07/04/2005)

? Paralelo com art. 475-J, CPC
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Polêmica aplicação do CPC em Execução Fiscal



Princípio da Proporcionalidade

? Definição: maior satisfação da pretensão de um direito através da menor restrição 

possível de outro, onde o ônus deve ser até a medida do necessário, para que haja, 

ponderação dos valores envolvidos com o objetivo de harmonizar os direitos que se 

confrontam.

“O princípio da proporcionalidade pode ser denominado como lei de ponderação, 
devendo ser sopesados os interesses e direitos em jogo para que se alcance a solução 
concreta mais justa.”
(JÚNIOR, Nelson Nery. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7ª ed. Ed. RT –
2002, p.161)

? Princípio limitador: estabelece a primazia do alcance da efetividade dos direitos 

fundamentais ditados pela ordem constitucional

? Ponderação: garantir que se atinja equilíbrio nas relações jurídicas
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JURISPRUDÊNCIA DO STJ – Princípio Menor Onerosidade

“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.11 LEF)
A jurisprudência do STJ, após vacilações, firmou-se no sentido de entender flexibilizada a lista 
de nomeação de bens a penhora, como consta da LEF, artigo 11, de forma a ser possível 
também atender ao princípio inscrito no artigo 620 do CPC,  fazendo-se a execução da forma 
menos gravosa para o executado. 
(RESP nº 789.955-SC, Rel. Min. ELIANA CALMON: DJ, Seção I, de 30.08.2006)

“EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE PRECATÓRIO - PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA 
EXEQÜENTE - POSSIBILIDADE. 
1. É pacífico nesta Corte o entendimento acerca da possibilidade de nomeação à penhora de 
precatório, uma vez que a gradação estabelecida no artigo 11 da Lei n. 6.830/80 e no artigo 656 
do Código de Processo Civil tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse 
das partes em cada caso concreto. 
2. Execução que se deve operar pelo meio menos gravoso ao devedor. Penhora de precatório 
correspondente à penhora de crédito. Assim, nenhum impedimento para que a penhora recaia 
sobre precatório expedido por pessoa jurídica distinta da exeqüente. 
(AgRg no Resp 826.260, Rel. Min. Teori Albino Zavascki: DJ, Seção I, de 07.05.2007) 
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“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
PENHORA. SALDO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. A constrição efetivada 
sobre valores depositados em conta corrente bancária encontra respaldo no art. 11 da Lei 
nº 6.830/80, que prevê a penhora sobre dinheiro em primeiro lugar na ordem nele 
estabelecida. Na hipótese em que o devedor não tem bens que satisfaçam a penhora, ou 
em que houve a realização de infrutíferas tentativas de constrição de outros bens 
suficientes a garantir a execução, tem-se admitido como possível proceder-se a penhora 
sobre o saldo bancário da empresa.”
(AgRg no Ag 784904, Rel. Min. Luiz Fux: DJ, Seção I, de 17.05.2007)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-
CORRENTE. PREQUESTIONAMENTO.
Admissível o bloqueio de valores em conta-corrente da executada somente após a constatação 
da inviabilidade dos meios postos à disposição do exeqüente para a localização de bens do 
devedor.”
(RESP nº 904.385, Rel. Min. CASTRO MEIRA: DJ, Seção I, de 22.03.2007) 
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JURISPRUDÊNCIA DO STJ – Excepcionalidade da Medida



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
PENHORA SOBRE VALOR CONSTANTE DE CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. 
EXCEPCIONALIDADE NÃO-RECONHECIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. Admite-se, 
excepcionalmente, a penhora de dinheiro em conta-corrente da executada ante, dentre 
outros requisitos, a comprovação da inexistência de outros bens suficientes à garantia da 
execução.
(AgRg no REsp 734265, Rel. Min. Denise Arruda: DJ, Seção I, de 26.02.2007)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO 
CENTRAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS DO EXECUTADO. 
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na hipótese dos autos, embora a Fazenda Pública pretendesse que, mediante ofício expedido 
pelo Poder Judiciário, as instituições financeiras identificassem e bloqueassem ativos 
financeiros da executada, existentes em contas-corrente, o Tribunal recorrido entendeu não estar 
caracterizada situação excepcional que legitimasse esse procedimento. Na espécie, incide a 
Súmula 83/STJ. 
Assim decidindo a Corte a quo, adotou exegese que está em sintonia com a reiterada 
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, somente após esgotadas 
todas as demais possibilidades se deve autorizar o acesso ao sigilo bancário do contribuinte e o 
eventual bloqueio de ativos em conta-corrente.”
(RESP nº 783.334, Rel. Min. JOSÉ DELGADO: DJ, Seção I, de 22.05.2006)
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JURISPRUDÊNCIA DO STJ – Excepcionalidade da Medida



PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SISTEMA BACENJUD. 
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS TENDENTES À LOCALIZAÇÃO DE 
BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. - A determinação do Juízo a quo
implica em quebra do sigilo bancário sem que haja previsão legal nesta hipótese. Na 
verdade, há uma intromissão na vida particular da pessoa, no momento em que se tem 
acesso à sua conta bancária. Não se trata de proteger o devedor, mas simplesmente de 
cumprir um mandamento constitucional que garante a inviolabilidade da intimidade, da 
vida privada, além do sigilo de dados (CF, art. 5º-X e XII). - Com efeito, a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, malgrado admita que o sigilo bancário não pode ser visto 
como um direito absoluto, tem caminhado no sentido de afastar essa garantia 
constitucional apenas em hipóteses excepcionais, notadamente para fins de instrução 
criminal. - É bem verdade que o STJ até chega a aceitar o afastamento do sigilo bancário, 
porém, nesta seara, torna-se imperioso que a exeqüente comprove cabalmente terem 
restado infrutíferas todas as tentativas para localizar bens dos devedores passíveis de 
penhora, o que não parece ter ocorrido in casu. - Precedentes citados. - Agravo improvido.
(AI 2007.02.01.005373-8, Des. Benedito Golçalves, 6ª Turma: DJ 04/10/2007)
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JURISPRUDÊNCIA DO TRF 2ª Região (RJ e ES)



Súmula nº. 117
PENHORA ON LINE
PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA
NÃO INFRINGÊNCIA
“A penhora on line, de regra, não ofende o princípio da execução menos gravosa para 
o devedor”.

MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à substituição de penhora on line sobre receita, 
determinada pelo Juízo de execuções fiscais em diversos processos, por carta de fiança 
bancária oferecida por devedora de ICMS. Mandamus substitutivo de recurso. 
Descabimento, com fundamento no art. 5º, II, da Lei nº. 1.533/51 e no verbete 267, da 
Súmula do STF, que afastam o manejo do mandado de segurança como substitutivo de 
recurso a que, inclusive, se poderia atribuir eficácia suspensiva. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 
(MS 2007.004.01265, Des. Jesse Torres, 2ª CC: DJ 10.10.2007)
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JURISPRUDÊNCIA DO TJ/RJ



Agravo Interno tirado de decisão monocrática que negou seguimento à Agravo de 
Instrumento. Agravo de Instrumento tirado de decisão que indeferiu a substituição de 
penhora on line por fiança bancária. Exegese do art. 655 do Código de Processo Civil. 
Súmula nº 117 desta E. Corte. Recurso manifestamente improcedente a que se negou 
seguimento. Agravo Interno manifestamente infundado a que se nega provimento, 
condenando-se o agravante na multa prevista no art. 557 § 2º do Código de Processo Civil, 
fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.
(AI 2007.002.17453, Des. Marília de Castro Neves, 14ª CC: DJ 03/10/2007)

Execução fiscal. Recurso interposto contra decisão que determinou penhora on line sobre 
a conta bancária da agravante. Inteligência dos artigo 11 da Lei 6830/80 e do artigo 655, 
inciso I do CPC que estabelece como ordem preferencial o dinheiro em espécie ou em 
depósito em instituição financeira. Nova sistemática da Lei 11.282/2006. Incidência da 
Súmula 117 deste Tribunal de Justiça. Recurso desprovido nos termos do art. 557, caput 
do CPC. Decisão mantida.
(AI 2007.002.24854, Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, 15ª CC: DJ 13/09/2007)
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JURISPRUDÊNCIA DO TJ/RJ



? Necessidade de aperfeiçoamento e regulamentação deste instituto

? Crítica está adstrita ao seu uso indiscriminado

? Análise do caso concreto e aplicação extraordinária, como forma especial de 

constrição

? Prejudica o fluxo de caixa, capital de giro e faturamento das empresas, e, 

conseqüentemente, sua função social e a economia

? Necessidade de critérios rigorosos e sensatos para aplicação do instituto, em 

obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

? Avaliar a idoneidade da empresa e sua solidez financeira
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Conclusões



? Harmonia entre o direito do credor à efetiva tutela jurisdicional e a subsistência da 

pessoa jurídica

?Penhora on-line prevista no CPC não é aplicável em matéria tributária, aplicando-

se as disposições da LEF e CTN, devendo ser preenchidos os pressupostos legais

para o deferimento da medida

“A execução deve buscar um equilíbrio, uma harmonização, entre o direito de um credor 
em haver o que lhe é devido e o direito de um devedor em defender-se contra uma 
infundada pretensão de cobrança e de pagar um débito de forma com que não haja 
ofensa a sua dignidade, nem tão pouco gere solução de continuidade a sua atividade 
empresarial.”
(SOUZA, Maria Izabela Costa de. Penhora on-line. Direito e Justiça. O Estado do Paraná –
Publicado em 12.07.2004, p. 09)
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Conclusões
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