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RESUMO 
 

A presente dissertação tem por finalidade o estudo do instituto da 
indisponibilidade do patrimônio do devedor no processo de execução forçada de 
obrigação de pagar quantia certa ao credor de verbas trabalhistas. Objetiva o estudo 
apontar a referida medida como corolário do direito fundamental de acesso a Justiça 
célere e efetiva, bem como, sua adequação a legislação ordinária e aos preceitos 
constitucionais aplicáveis, com especial atenção, a adoção do meio eletrônico para a 
prática de atos processuais mediante o uso das novas tecnologias disponíveis ao 
Poder Judiciário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Justiça, Efetividade, Processo, Execução, Inadimplência, 
Indisponibilidade, Patrimônio, Penhora, Crédito, Contrato de Trabalho, Registro 
Público, Banco de Dados, Sigilo, Tecnologia, Processo Eletrônico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This dissertation is to study the institution of the blocking of assets of the 

debtor in the process of execution of obligation to pay certain amount of money to the 
creditor labor. This study indicates that measure as a corollary of the fundamental 
right of access to justice quickly and effectively, and their adequacy for ordinary 
legislation and constitutional provisions applicable, with special attention, the 
adoption of electronic means for the practice of acts procedural means the use of the 
new technologies available to the Judiciary. 

 
KEYWORDS: Justice, Effectiveness, Judicial enforcement process, Débit, Blocking 
of assets, Constriction, Credit, Contract of Work, Public Registry, Database, Secrecy, 
Technology, Electronic Case. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Reza o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil (CF), no seu inciso XXXV, 

que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" 

e no seu inciso LXXVIII que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação”. O acesso à justiça célere e efetiva, como é nominado o preceito, 

passou a integrar a categoria dos direitos fundamentais conjuntamente com os 

demais direitos sociais, econômicos, políticos e culturais. O mesmo, plasmado como 

garantia constitucional, não significa apenas possibilitar que os litígios sejam levados 

ao conhecimento do Poder Judiciário através das petições. Significa também, e 

principalmente, que será dada uma solução ao caso concreto, e que a decisão 

proferida pelo magistrado provocará, efetivamente, uma modificação no mundo dos 

fatos. 

Nos dizeres de Luis Rodrigues Wambier: “[...] o direito de acesso à justiça, 

erigido à dignidade de garantia constitucional, quer dizer bem mais do que a 

possibilidade de se obterem provimentos ‘formais’, isto é, decisões judiciais dotadas 

apenas potencialmente da aptidão de operar transformações no mundo real”. 1 

Basta uma rápida análise da efetividade das decisões judiciais no mundo 

fático para verificarmos o quão distante da realidade encontra-se o preceito 

constitucional. Da propositura da ação até a sentença, longos anos, muitas vezes 

decorrem. Chegada a decisão final enfrenta o jurisdicionado nova batalha 

processual, agora para buscar a satisfação do direito reconhecido, para buscar a 

“transformação no mundo real”. Ultrapassado se vai o tempo em que o jargão: “A 

Justiça tarda mais não falha”, consolava as partes. Com efeito, conforme o velho 

brocardo reafirmado por Ricardo Rodrigues Gama, a "justiça tardia não é outra coisa 

senão a maior das injustiças”. 2 

Processo célere não é sinônimo de processo efetivo. A celeridade, como 

muito bem lembrado por João Batista Lopes é um dos aspectos da efetividade. 

Como ensina esse autor “[...] só se poderá considerar efetivo o processo em que 

                                                
1 WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Anotações sobre a efetividade do 
processo. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 814, 2003. p. 63- 70. 
2 GAMA, Ricardo Rodrigues. Efetividade do processo civil. São Paulo: Bookseller, 2002. p. 21. 
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forem observadas as garantias constitucionais”. 3 Efetividade e eficácia, por sua vez, 

não são sinônimas. Como ensina JJ. Calmos de Passos “[...] eficácia é a aptidão 

para produzir determinado efeito e efetividade a produção concreta de efeitos”. 4 

O presente trabalho procurará expor o tema na busca da observância das 

devidas garantias constitucionais ao devido processo legal, nas formas de 

aprimoramento do processo executivo de modo a ser alcançada a almejada 

celeridade na provocação da alteração “do mundo real”, tornando possível na 

prática, aquilo que já decidido em tese, tudo em tempo hábil de modo a não tornar 

inócua a satisfação da pretensão até então resistida, alcançando a almejada 

efetividade jurisdicional dentro dos limites e garantias consagrados pela Constituição 

Federal. Para tal fim o tema será disposto em sete capítulos. 

No primeiro momento será tratado em linhas gerais o tema do direito 

fundamental à tutela jurisdicional e efetiva abordando o conceito e noções de direitos 

fundamentais, para logo após debater-se sobre a questão atinente ao amplo acesso 

à justiça, procurando demonstrar que o preceito não mais se limita na doutrina e 

jurisprudência ao simples acesso formal ao Poder Judiciário, mormente após a 

inserção do inciso LXXVIII ao artigo 5º da CF pela Emenda Constitucional nº 45 de 

08 de dezembro de 2004, abordando a questão sob o prisma dos direitos 

fundamentais e da instrumentalidade do processo para tal fim. 

No momento seguinte serão traçadas as linhas mestras do processo de 

execução, para adentrar-se então na tendência mundial hodiernamente fundada 

essencialmente no binômio: efetividade e celeridade, tendo como objeto o processo 

de execução propriamente dito. Enfrentar-se-ão questões de relevância à matéria, 

tais como o interesse do credor (artigo 612 do Código de Processo Civil (CPC)), o 

princípio da menor onerosidade para o devedor (artigo 620 do CPC) e a sua 

responsabilidade patrimonial (artigo 591 do CPC), assim como, a necessidade da 

utilização dos meios processuais disponíveis para o alcance da efetividade 

processual, em especial, no que se refere a obrigação de pagar quantia certa, onde 

a constrição judicial de dinheiro se demonstra de melhor acerto. 

A seguir abordar-se-á a execução no processo do trabalho, seus princípios e 

normas de modo a conceituar e localizar no tema a indisponibilidade de bens do 
                                                
3 LOPES, João Batista. Função Social e Efetividade do Processo Civil. Revista Dialética de Direito 
Processual, n. 13, 2004. p. 29-34. 
4 PASSOS, JJ. Calmon de. Cidadania e efetividade do Processo. Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil, ano I, n 1, 1999. p. 30-35. 
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devedor como meio de propiciar celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, 

tudo mediante a aplicação ao direito processual do trabalho dos preceitos que regem 

o processo dos executivos fiscais (artigo 889 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), Lei 6.830/80 e o artigo 185-A do Código Tributário Nacional (CTN)); a 

aplicação do direito comum e do Código de Processo Civil naquilo em que 

compatível com o direito processual do trabalho (artigo 8º e 769 da CLT); bem como 

as medidas jurídicas e administrativas já implementadas ou em estudo para viabilizar 

tecnicamente o implemento de tais preceitos legais, em especial, por meio 

eletrônico, tema objeto de estudo no capítulo quinto. Fazer-se-á um breve estudo 

sobre o uso da via eletrônica para a prática dos atos processuais. 

No capítulo seguinte será realizado, preliminarmente, breve estudo sobre a 

questão atinente ao sigilo bancário, haja vista as medidas já implementadas junto ao 

Banco Central do Brasil (BACEN), para a indisponibilidade de ativos financeiros do 

executado junto a instituições bancárias, denominado convênio Bacen Jud, o que 

merecerá análise mais acurada no tocante ao seu regramento, procedimento e 

bases legais, em especial, sob o enfoque da necessária efetividade processual, 

objeto de estudo do capítulo sétimo do presente trabalho. 

Atento a ordem preferencial das penhoras estabelecida pelo artigo 655 do 

CPC, no capítulo oitavo do presente estudo serão analisadas as situações de 

indisponibilidade de bens do devedor, sujeitos ao registro formal de propriedade, tais 

como, veículos, imóveis, aeronaves, navios e embarcações, ações e quotas de 

sociedades empresariais e títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, 

em especial pelo meio eletrônico, assim como as medidas já adotadas ou em estudo 

nesse sentido, tais como: o convênio Renajud com o Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN) para a indisponibilidade da propriedade de veículos; e o 

convênio com a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG) para 

a indisponibilidade da propriedade de bens imóveis. 

Finalmente, apresentar-se-á a conclusão ao presente estudo, procurando 

demonstrar o acerto das recentes alterações legislativas quanto ao procedimento do 

processo de execução como meio de implementação da necessária celeridade e 

efetividade processual, atendendo-se sempre ao princípio da especificidade da 

execução, em especial pela utilização do meio eletrônico para a prática de atos 

processuais e do instrumento processual da indisponibilidade de bens do devedor. 
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2 DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA 

 

Para que seja possível o desenvolvimento do tema em relevo, de início são 

necessárias algumas breves reflexões acerca da noção de direitos fundamentais. 

Neste aspecto, as dificuldades que cercam a definição de um conceito preciso e 

sintético são notórias. Na opinião de José Afonso da Silva: 

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a 
este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a 
concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento 
jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma 
convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo 
fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, 
nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a 
todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas 
concreta e materialmente efetivados. Do homem, não como o macho da 
espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do 
homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos 
fundamentais. É com esse conteúdo que a expressão direitos 
fundamentais encabeça o Título II da Constituição, que se completa, como 
direitos fundamentais da pessoa humana, expressamente, no art. 17. 5 

Os direitos fundamentais não podem ser analisados exclusivamente sob a 

concepção subjetiva, enquanto conjunto de faculdades e poderes de que são 

titulares os indivíduos, na medida em que revelam valores ou fins sociais objetivos, 

que se irradiam por todo o ordenamento jurídico e que servem de moldura para a 

atuação dos órgãos estatais.  

Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais gera para o Estado um dever de proteção do indivíduo: “Diante dele 

fica o Estado obrigado a proteger os direitos fundamentais por meio, por exemplo, de 

normas de proibição ou de imposição de condutas [...] A norma de direito 

fundamental, ao instituir valor, e assim influir sobre a vida social e política, regula o 

modo de ser das relações entre os particulares e o Estado, assim como as relações 

apenas entre os sujeitos privados”. 6 

                                                
5 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18ª edição. São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda, 2000. p. 182. 
6 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2004. p. 168-169. 
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Na mesma linha doutrina Paulo Bonavides que “os direitos de primeira 

geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, 

traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade 

que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição 

perante o Estado [...]”. 7 

Aos direitos centrados na defesa da liberdade dos indivíduos perante o 

Estado, que se concretizavam no plano social mediante a imposição de condutas 

omissivas aos órgãos estatais - de natureza negativa, vão sendo acrescidos, na 

contrapartida, e, como conseqüência lógica das inovações havidas nas funções 

atribuídas pela sociedade ao Estado, novas gerações de direitos fundamentais nos 

ordenamentos jurídicos, calcadas essencialmente nos postulados da igualdade e da 

fraternidade, num evidente processo sucessivo e cumulativo. Assim ao lado dos 

direitos de defesa construídos sob o manto da liberdade, que exigiam ações 

negativas dos órgãos estatais, surgiram novos direitos de índole fundamental que, 

ao contrário dos primeiros, somente poderiam ser concretizados por meio de 

prestações materiais positivas do Estado. 

Na doutrina pátria, Ingo Wolfgang Sarlet, ao discorrer a respeito do tema, 

divide os direitos fundamentais em dois grandes grupos: de um lado os “direitos de 

defesa”, exercitáveis para impedir a intromissão do Estado, e do outro o grupo dos 

“direitos a prestações”, nele compreendidos os “direitos à proteção, os direitos à 

participação na organização e procedimento e os direitos a prestações em sentido 

estrito”, todos concretizáveis por ações estatais positivas. 8 

No universo das normas jurídicas que contemplam direitos e garantias 

fundamentais destacam-se, com inegável primazia, os incisos XXXV e LXXVIII do 

artigo 5º da Constituição Federal, que assim enuncia: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e “a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

                                                
7  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 
2001. p. 517. 
8 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001. p. 195. 
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Atualmente, a doutrina e a jurisprudência pátrias não mais se contentam 

com o circunscrito significado outrora atribuído à garantia constitucional ora em 

comento inscrita no inciso XXXV da CRFB, que a equiparava a mero sinônimo de 

acesso formal ao Poder Judiciário, assim entendido, no conceito de Jorge de Oliveira 

Vargas: “aquele que simplesmente possibilita a entrada em juízo do pedido 

formulado pela parte”. 9 

Ada Pellegrini Grinover é taxativa: 

Acesso à justiça, longe de confundir-se com acesso ao judiciário 
significa algo mais profundo, pois importa no acesso ao justo processo, 
como um conjunto de garantias capaz de transformar o mero procedimento 
em um processo tal, que viabilize concretamente e efetivamente a tutela 
jurisdicional.10  

Ao excluir a possibilidade da autotutela privada, segundo Rocha, obrigando 

os cidadãos, em contrapartida, a submeterem as suas pretensões à apreciação do 

Poder Judiciário, o Estado automaticamente atraiu para si o monopólio do exercício 

da jurisdição, assumindo, por mero corolário, a tarefa de solucionar os conflitos de 

interesses instaurados no meio social, com a prestação da tutela almejada pelos 

titulares dos respectivos direitos substantivos. 11 

Não se olvide, no entanto, que a simples proclamação do direito não pode 

ser interpretada como entrega da prestação jurisdicional quando desacompanhada 

de tutela capaz de garantir e assegurar, de modo adequado e efetivo, a plena 

satisfação do direito substancial vindicado. 

A propósito, analisando a evolução do conceito teórico imprimido à 

expressão “acesso à justiça”, assinalam Mauro Cappelletti e Bryant Garth que: 

O conceito de acesso à justiça tem sofrido uma transformação importante, 
correspondente a uma mudança equivalente no estudo e ensino do 
processo civil. Nos estados liberais “burgueses” dos séculos dezoito e 
dezenove, os procedimentos adotados para solução dos litígios civis 
refletiam a filosofia essencialmente individualista dos direitos, então 
vigorante. Direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o 
direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação. A 
teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito 
natural”, os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para 

                                                
9 VARGAS, J. O. de. Responsabilidade Civil do Estado pela demora na prestação da tutela 
jurisdicional. Curitiba: Juruá, 1999. p. 46. 
10 FERREIRA, P. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 11. 
11 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo ((Coord.). O Direito Constitucional à jurisdição. As garantias 
do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 31-51. 
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sua proteção. Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua 
preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem 
infringidos por outros. O Estado, portanto, permanecia passivo, com relação 
a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer seus 
direitos e defendê-los adequadamente, na prática.  

[...] 

À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho e 
complexidade, o conceito de direitos humanos começou a sofrer uma 
transformação radical. A partir do momento em que as ações e 
relacionamentos assumiram, cada vez mais, caráter mais coletivo que 
individual, as sociedades modernas necessariamente deixaram para trás a 
visão individualista de direitos, refletida nas “declarações de direitos”, típicas 
dos séculos dezoito e dezenove. O movimento fez-se no sentido de 
reconhecer os direitos e deveres sociais dos governos, comunidades, 
associações e indivíduos. Esses novos direitos humanos, exemplificados 
pelo preâmbulo da Constituição Francesa de 1946, são, antes de tudo, os 
necessários para tornar efetivos, quer dizer, realmente acessíveis a todos, 
os direitos antes proclamados. Entre esses direitos garantidos nas 
modernas constituições estão os direitos ao trabalho, à saúde, à segurança 
material e à educação. Tornou-se lugar comum observar que a atuação 
positiva do Estado é necessária para assegurar o gozo de todos esses 
direitos sociais básicos. Não é surpreendente, portanto, que o direito ao 
acesso efetivo à justiça tenha ganho particular atenção na medida em que 
as reformas do welfare state têm procurado armar os indivíduos de novos 
direitos substantivos em sua qualidade de consumidores, locatários, 
empregados e, mesmo, cidadãos. De fato, o direito ao acesso efetivo tem 
sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital 
entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de 
direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua 
efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como 
o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um 
sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos. 12 

Diante deste cenário, inatacável a conclusão exposta por Luiz Guilherme 

Marinoni, no sentido de que: 

A concepção de direito de ação como direito a sentença de mérito, não 
poderia ter vida muito longa, uma vez que o julgamento do mérito somente 
tem importância – como deveria ser óbvio – se o direito material envolvido 
no litígio for realizado – além de reconhecido pelo Estado-juiz. Nesse 
sentido, o direito à sentença deve ser visto como direito ao provimento e 
aos meios executivos capazes de dar efetividade ao direito substancial, o 
que significa direito à efetividade em sentido estrito. 13 

Nesse passo, insubstituível a advertência lançada por Kazuo Watanabe, no 

sentido de que “a problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos 

acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas 

                                                
12 CAPPELLETI, M. ; GARTH, B. Acesso à Justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988.  
13 MARINONI, L. G. O direito à efetividade da tutela jurisdicional na perspectiva da teoria dos direitos 
fundamentais. Revista Processual Civil. Curitiba: Gênesis, 2003. p. 303. 
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de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o 

acesso à ordem jurídica justa”. 14 

C. A. Álvaro de Oliveira ao comentar o processo civil na perspectiva dos 

direitos fundamentais, com propriedade afirma o papel do processo na efetividade 

dos direitos, e não como um fim em si próprio, estabelecendo, deste modo, que o 

princípio ao acesso à justiça não é direito a mera formalidade processual, mas sim, a 

efetivação do direito pleiteado: 

Realmente, se o processo, na sua condição de autêntica ferramenta de 
natureza pública indispensável para a realização da justiça e da pacificação 
social, não pode ser comprometido como mera técnica, mas, sim, como 
instrumento de realização de valores e especialmente de valores 
constitucionais, impõe considera-lo como direito constitucional aplicado. 

Nos dias atuais cresce em significado a importância dessa concepção, se 
atentarmos para a íntima conexidade entre a jurisdição e o instrumento 
processual na aplicação e na proteção dos direitos e garantias assegurados 
na constituição. Aqui não se trata mais, bem entendido, de apenas 
conformar o processo às normas constitucionais, mas de emprega-las no 
próprio exercício da função jurisdicional, com reflexo direto no seu 
conteúdo, naquilo que é decidido pelo órgão judicial e na maneira como o 
processo é por ele conduzido. 15 

O desenvolvimento da vida social e política exige sejam as regras jurídicas 

formuladas de maneira simples, clara, acessível e previsível. Daí a noção de Estado 
de Direito e Segurança Jurídica. Em tal contexto ganha relevância a igualdade 

(artigo 5º, caput, da CF), o devido processo legal (inciso LIV), proibição de juízos de 

exceção e o juiz natural (incisos XXXVII e LII), o contraditório e a ampla defesa 

(inciso LV), a vedação de provas obtidas ilicitamente (inciso LVI), e a necessidade 

de decisões fundamentadas (artigo 94, inciso IX da CF). 

Na obra antes citada C. A. Álvaro de Oliveira conclui: 

À vista do exposto, poder-se concluir que garantismo e eficiência devem ser 
postos em relação de adequada proporcionalidade, por meio de uma 
delicada escolha dos fins a atingir e de uma atenta valoração dos interesses 
a tutelar. E o que interessa realmente é que nessa difícil obra de 
ponderação sejam os problemas da justiça solucionados num plano diverso 
e mais alto do que o puramente formal dos procedimentos e transferidos ao 
plano concernente ao interesse humano objeto dos procedimentos: um 

                                                
14  GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C; WATANABE, K. (Org.). Participação e processo. Acesso à 
Justiça e Sociedade Moderna. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 128-135. 
15 SARLET, Ingo Wolfang (Org.). Jurisdição e Direitos Fundamentais. O processo Civil na 
perspectiva dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006. v. I, tomo II, p. 252-
253. 
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processo assim na medida do homem, posto realmente aos serviços 
daqueles que pedem justiça. 16 

Assim deve ser sob pena de prevalecer a mera retórica, sem qualquer 

correspondência no plano da realidade, em cenário que contribui para a 

desestabilização social e para o total desprestígio do movimento jurídico, social e 

político hodiernamente direcionado para a construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária, capaz de assegurar a dignidade da pessoa humana e a redução das 

desigualdades sociais. Em suma, a ponderação desses dois valores fundamentais – 

efetividade e segurança jurídica – visam o alcance de um processo justo. 

Neste cenário, jamais pode ser esquecido o detalhe de que o processo é 

mero instrumento para o atendimento das necessidades materiais relacionadas ao 

direito disputado em Juízo, sem o que não se pode cogitar de realização do direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, o que constitui simples resposta ao dever 

de proteção atribuído aos órgãos estatais, em suas esferas administrativa, legislativa 

e jurisdicional.  

[...] se o dever do legislador de editar o procedimento idôneo por ser 
reputado descumprido diante de determinado caso concreto, o juiz, diante 
disso, obviamente não perde o seu dever de prestar a tutela jurisdicional 
efetiva. Por tal razão, o juiz tem o dever de interpretar a legislação à luz do 
direito fundamental à tutela jurisdicional, estando obrigado a extrair da regra 
processual, sempre com a finalidade de efetivamente tutelar os direitos, a 
sua máxima potencialidade, desde – e isso nem precisaria ser dito – que 
não seja violado o direito de defesa.17  

A partir de tais linhas, portanto, o presente estudo se propõe a demonstrar o 

acerto do procedimento de indisponibilidade dos bens do devedor em execução de 

crédito trabalhista como forma a garantir a satisfação de verba de cunho alimentar, 

observando os valores fundamentais da efetividade da prestação jurisdicional, 

celeridade e segurança jurídica. 

                                                
16 SARLET, Ingo Wolfang (Org.). Jurisdição e Direitos Fundamentais. O processo Civil na 
perspectiva dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006. v. I, tomo II. p. 263. 
17  MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 189. 
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3 EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Sabe-se que a jurisdição, enquanto função e monopólio do Estado, 

provocada pelo exercício do direito constitucional de ação, manifesta-se através de 

um instrumento denominado processo. Na doutrina pátria tradicional impera a 

classificação do processo em três espécies distintas, em consonância com a 

natureza da tutela jurisdicional buscada, a saber, processo de conhecimento, 

processo de execução e processo cautelar. 

Após o encerramento do processo de conhecimento que culminou numa 

sentença definitiva dando procedência ao seu pedido, ainda que parcial, compete ao 

autor o encargo de buscar a efetivação desta respectiva decisão, desde que, por 

óbvio, o vencido não a tenha cumprido voluntariamente. Para tanto, outra alternativa 

não lhe resta senão o manejo da ação de execução, para, através dela, buscar o 

cumprimento coercitivo do correspondente provimento jurisdicional. 

Ponto que merece a devida atenção é a subordinação da execução à idéia 

de sanção, que é meio jurídico de impor o cumprimento de uma obrigação (legal ou 

contratual) evitando, em regra e tanto quando possível, a violência pessoal efetiva 

contra o devedor. A sanção, além de restabelecer o equilíbrio das relações, afetado 

pela infringência da norma primária, simultaneamente serve, segundo Liebman, de 

meio de pressão psicológica para induzir as pessoas obrigadas a cumprir 

espontaneamente suas obrigações. Diz o doutrinador: 

 
A execução é feita para atuação de uma sanção justificada pelos fatos 
ocorridos entre as partes, isto é, para satisfazer direito efetivamente 
existente. Por isso não pode proceder-se à execução senão depois de 
verificada legalmente a existência dos fatos que a justificam e que 
constituem a sua causa em sentido jurídico. Não se pode, pois, começar 
pela execução: ad executione non est incoandum. Ao contrário, deve a 
regra preceder o conhecimento e julgamento da lide. 18 

 

Logo, desde que o direito já tenha sido reconhecido em sentença ou se ache 

virtualmente contemplado em um título ao qual a lei confere eficácia executiva, 

                                                
18 LIEBMAN, E. T. Processo de Execução. São Paulo: Bestbook/Isto, 2001. p. 14-15. 
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dispõe o credor, na hipótese de o devedor não optar pela satisfação voluntária de 

sua obrigação, da execução, que almeja assegurar, em síntese, a imposição da 

sanção. 

 

3.2 INTERESSE DO CREDOR E MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR 

 

A compreensão do tema pressupõe o exame da aparente incompatibilidade 

que advém da leitura simultânea dos artigos 612 e 620 do CPC, tendo em conta que 

o interesse do credor originariamente é alçado a posição de destaque para, na 

seqüência, consagrar o legislador o princípio da menor onerosidade para o devedor, 

que sabidamente impõe limites à implementação das medidas executivas. 

Como acentua José Miguel Garcia Medina: “a execução deve ser útil ao 

credor, de modo que o ordenamento jurídico-processual deve dispor dos aparelhos 

necessários para que seja alcançada a plena satisfação do interesse do 

demandante”. 19 

Na clássica lição de Giuseppe Chiovenda “[...] na medida do que for 

praticamente possível o processo deve proporcionar a quem tem um direito tudo 

aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de receber”. 20 

Advirta-se, porém, que a análise isolada de qualquer dispositivo legal, 

dissociada do sistema jurídico universalmente considerado, sabidamente composto 

por diversas normas que interagem dentro de contextos eminentemente mutáveis 

(social, político e econômico), certamente conduzirá o operador do direito ao 

equívoco. Na verdade, nenhuma norma detém a característica de absoluta, dado o 

seu inarredável grau de abstração, de modo a tornar imperativa a sua adequação ao 

caso concreto, seja durante o processo de exegese, seja no instante da sua 

aplicação. 

No processo de execução tal raciocínio é perfeitamente aplicável. Com 

efeito, diante da evolução histórica vivenciada ao longo dos tempos, os mecanismos 

executivos dirigidos contra a pessoa do devedor foram gradativamente direcionados 

para novo destino, a saber, o seu patrimônio. 

                                                
19 MEDINA, J. M. G. Execução civil: princípios fundamentais. Coleção estudos de direito de 
processo Enrico Tullio Liebman. v. 48. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.  p. 305. 
20 LEITE, Carlos Henrique Bezerra Leite. Curso de Direito Processual do Trabalho.. 1. ed. São 
Paulo: LTr, 2003, p. 293. 
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Nada obstante, ainda que no modelo atual a execução seja realizada como 

resultado do exercício de um direito do credor, para satisfazer a obrigação assumida 

pelo devedor, descarta a ordem jurídica a possibilidade de inútil sacrifício do sujeito 

passivo quando, por outro modo que não o usado pelo sujeito ativo, seja possível a 

obtenção do resultado almejado (a solvência da prestação). 

Dispõe o artigo 620 do CPC que “quando por vários meios o credor puder 

promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

devedor”. 

 

Segundo Teori Albino Zavascki: 
 

O preceituado no art. 620 do Código é representação paradigmática da 
linha humanizadora do sistema de execução, a que se fez referência. Trata-
se de típica regra de sobredireito, cuja função não é a de disciplinar 
situação concreta, e sim a de orientar a aplicação das demais normas do 
processo de execução, com a nítida finalidade de evitar atos executivos 
desnecessariamente onerosos ao devedor. [...] O que se tem, em verdade, 
é “uma declaração de princípio ideológico, alusiva à benignidade da 
execução moderna”, a consagração de uma ordem de idéias segundo as 
quais “não é legítimo sacrificar o patrimônio do devedor mais do que o 
indispensável para satisfazer o direito do credor” [...] A riqueza do art. 620 
reside, justamente, em consagrar um princípio de direito, que se caracteriza 
como tal, distinguindo-se de uma regra normativa comum, pelo seu modo 
de atuar: enquanto a norma atua sobre a específica situação concreta nela 
descrita, o princípio ocupa todos os espaços possíveis em que não 
encontrar oposição de ordem jurídica ou material. [...] Visto assim, o 
princípio da menor onerosidade permeia todo o sistema do processo 
executivo, incidindo em qualquer situação compatível, servindo inclusive 
como suporte para interpretação de outros dispositivos, tendo como critério 
norteador o do menor prejuízo possível ao executado “na dimensão 
econômica, jurídica, moral, ou outra”. 21 

 

Oportuno alertar, no entanto, que os atos de execução porventura lesivos ao 

devedor somente serão evitados se for possível a plena satisfação do interesse do 

credor através de outras medidas executivas, capazes de conduzir ao mesmo 

resultado útil com menor onerosidade para o devedor. 

Destarte, se por um lado é certo que na execução deve ser buscado o 

caminho menos oneroso para o devedor, por outro é evidente que dita opção não 

pode ser escolhida sem qualquer preocupação com a efetividade da execução em 

prol do credor. 

                                                
21 SILVA, Ovídio Batista da (Coord.). Comentários ao código do processo civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000. v. 8, p. 421-423. 
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Por sua vez, ao escrever sobre o princípio da economia da execução, ensina 

Humberto Theodoro Júnior que “toda execução deve ser econômica, isto é, deve 

realizar-se de forma que satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial 

possível ao devedor”.22 

 

Outra não é a lição de Luiz Rodrigues Wambier: 

 
O objetivo do processo executivo é a atuação da sanção mediante a 
satisfação do credor. Não se busca, pelos executivos civis, a punição do 
devedor. 
Quando necessário, o ordenamento prevê especificamente sanções 
punitivas (criminais ou civis) para o transgressor do direito, “castigos” por 
sua conduta indevida. 
Fixadas no título executivo quais as sanções a serem atuadas, cabe, ao juiz 
da execução apenas pô-las concretamente em prática – e não adicionar 
outras (ressalvadas as hipóteses dos arts. 600 e 601).  
O disposto no art. 620 não mais é 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.23 

 

Com tal disposição legal o legislador nitidamente teve a intenção de proteger 

o devedor que, numa relação processual executiva, normalmente é a parte 

enfraquecida e hiposuficiente, ainda que teoricamente. Todavia, é lógico que a 

aplicação desenfreada da regra processual em exame não se harmoniza com a 

postura processual desse novo século, que prima preponderantemente pela 

efetividade do processo. Significa dizer, em outras palavras, que o artigo 620 do 

CPC somente é aplicável no restrito âmbito das hipóteses em que o credor dispõe 

de vários meios para promover a execução (artigo 615, inciso I, do CPC), todos 

dotados de semelhante carga de eficácia e celeridade. 24 

 

 

 

 

 

                                                
22 THEODORO JUNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1996. v. II, p. 13 
23 WAMBIER, L. R.; ALMEIDA, F. R. C. de.; TALAMINI, E. Curso Avançado de Processo Civil. 3. 
ed. v.2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 130. 
24 ASSIS, Araken de. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. 
6, p. 350. 
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3.3 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

 

Preceitua o artigo 591 do CPC que “o devedor responde, para o 

cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo 

as restrições estabelecidas em lei”. 

O patrimônio, conforme leciona Carnelutti, abrange todos os direitos e 

obrigações do seu titular que são apreciáveis em dinheiro: é a própria personalidade 

considerada do ponto de vista econômico.25 

Esse patrimônio-garantia sabidamente é afetado através da penhora, 

enquanto ato pelo qual são apreendidos bens do devedor para empregá-los, de 

maneira direta ou indireta, na satisfação do crédito exeqüendo.26 

Contudo, para que o credor possa constringir bens do devedor, há que se 

utilizar necessariamente do processo, dada a proibição de autotutela privada 

instituída pelo Estado. Dito instrumento encontra-se em constante mutação, 

resultante da própria evolução natural da sociedade, que serve como mecanismo de 

pacificação. Logo, se o processo está mudando, almejando celeridade e eficiência, 

as técnicas processuais devem seguir o mesmo caminho, de modo a acompanhar a 

sua evolução.  E não é diferente quando de trata de penhora de bens do devedor. 

Ora, se por um lado é certo que no curso da execução deve ser evitado o 

inútil sacrifício do devedor, principalmente medidas que lhe causem maior 

onerosidade, por outro não se pode admitir que tal garantia redunde em prejuízo ao 

credor, conferindo-lhe um processo ineficaz e moroso, uma vez que dita situação 

implicaria a derrocada do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.  

Recorde-se que toda e qualquer espécie de execução deve ser processada 

no interesse do credor (CPC, art. 612), com o intuito de restabelecer o direito 

material de sua titularidade que foi objeto de lesão, circunstância indispensável para 

que se alcance a concreção do amplo acesso à justiça. 

Nesta jornada rumo à efetividade desponta a importância da penhora 

incidente sobre o patrimônio do devedor de modo que seja possível sua conversão 

em pecúnia (quando não recai a penhora desde já em dinheiro) para final satisfação 

do crédito exeqüendo. 

                                                
25 CARNELUTTI, F. Instituzione del processo civile italiano. 5. ed. v. 1, 1956 passim. 
26 MOREIRA, J. C. B. O novo processo civil brasileiro. 18. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
1996. p. 262. 
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O procedimento da execução com a penhora do patrimônio do devedor se 

demonstra clara e simples como forma eficaz de satisfação do crédito. Na prática, 

porém, a situação se demonstra diversa, se revelando na atualidade, o processo de 

execução, no gargalo processual do Poder Judiciário dada a dificuldade de localizar 

e penhorar bens do inadimplente, seja pela escassez de recursos humanos e 

materiais do Poder Judiciário frente a demanda que lhe é imposta, seja pelo uso de 

ardis pelos devedores que omitem seu patrimônio. 

 

3.4 DA BUSCA DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O ALCANCE DA EFETIVIDADE 

JURISDICIONAL 

 

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado inconformidade com a 

inefetividade da execução por expropriação de bens. Reclama a Corte Superior por 

legislação mais eficaz que dê maior poder ao Magistrado para que forma efetiva e 

tempestiva realize a cobrança de quantia em dinheiro. O Ministro Relator Sálvio de 

Figueiredo Teixeira ao apreciar Recurso Especial assim se manifestou: 

 
Após tais considerações, que lamentável insensibilidade da recorrente, que, 
embora apregoando eficiência – que não se lhe pode negar -, não contribui 
para solucionar de vez essa parte do doloroso drama dos atingidos pelo 
triste acidente, preferindo recorrer judicialmente de uma decisão 
manifestamente razoável e bem lançada. É por esta e por outras que se 
impõe a adoção, pelo direito brasileiro, de institutos como o do contempt of 
court do sistema da Common law.27 

 

Luiz Guilherme Marinoni, ao defender a aplicação de multa para dissuadir o 

inadimplemento da sentença que determina o pagamento em dinheiro, esclarece 

que a melhor parte da doutrina francesa acolhe o uso de astreintes como forma de 

estimular o pagamento de dívidas em dinheiro conforme decisão da Corte de 

Cassação Francesa datada de maio de 1990 (Bull, civ. C. Cas. 1990, V, nº 224, 

146). Esclarece, ainda, que na Inglaterra existe legislação que estabelece deveres 

muito bem delineados ao executado, que fica obrigado, ao não observar a 

determinação de pagamento, a informar a Corte os seus bens e rendimentos. Além 

disso, confere-se amplo poder à Corte para a investigação do patrimônio do 

                                                
27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 235978, da 4a Turma, Rel Min. Sálvio 
de Figueiredo Teixeira, DJ 11.12.2000, disponível em 
<http://www.stj.gov.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=199900974344&pv=0100000000
00&tp=51>. Acesso em 11 jan. 2008.  
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devedor, o qual, assim, realmente tem consciência da sua responsabilidade de 

declara-lo de forma correta. 28 

 

Vai adiante o autor nos seguintes termos: 

 
[...] Alguém então perguntaria: quem são os autores das ações 
condenatórias e das ações fundadas em título executivo extrajudicial? Em 
pesquisa que teve o cuidado para atentar para essa questão, constatou-se 
que as ações fundadas em título executivo extrajudicial pertenciam 
maciçamente às pessoas jurídicas, mas que essa situação era invertida 
diante das ações condenatórias (ver SANTOS, Boaventura de Souza. 
Introdução à sociologia da administração da justiça. Revista de Processo 
37/126 e ss.). 
Isso é facilmente explicável, pois os títulos executivos extrajudiciais nada 
mais são do que criação técnica que teve o intuito de beneficiar 
determinadas posições sociais, livrando-as do processo de conhecimento e 
permitindo o seu acesso direto à execução. A ação de conhecimento para a 
obtenção de dinheiro restou, nessa perspectiva, marginalizada. 29 

 

Sob tal prisma, principalmente no que interessa ao presente trabalho 

direcionado à execução dos créditos trabalhistas decorrentes de sentença 

condenatória, sabe-se que a grande maioria dos que buscam a Justiça do Trabalho 

o fazem por intermédio da ação de conhecimento, desejando ressarcimento. Assim 

se justifica eis que em razão de fenômeno natural e por força legal (artigo 2º da 

CLT), pertence ao empresário o risco de dano decorrente da sua atividade produtiva. 

Isso significa, que de regra, a vítima de dano decorrente de ato ilícito é credora do 

empresário. No mesmo sentido diz-se no tocante ao consumidor, que inadimplente 

sofre execução por titulo extrajudicial, e quando lesado, submete-se ao processo de 

conhecimento para ver o dano reparado. 

 

Marinoni acrescenta: 

 
[...] Portanto, não é difícil imaginar a quem interessa o retardamento do 
cumprimento da sentença que impõe o pagamento de soma em dinheiro. 
Todos sabem que, na lógica do sistema processual vigente, não há 
vantagem no pagamento imediato da condenação. Se o condenado tem 
ciência de que a satisfação do crédito declarado na sentença demora para 
ser efetivada, prefere esperar que o lesado suporte o tempo e o custo da 
execução por expropriação. Ora, como é pouco mais do óbvio, o simples 
fato de o infrator poder trabalhar com o dinheiro durante o tempo de demora 

                                                
28 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2004. p. 621-622 passim. 
29 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2004. p. 624. 
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– que não é pequeno – da execução por expropriação somente pode lhe 
trazer benefício, com igual prejuízo ao lesado.30 

 

Diante de tais argumentações, advém a importância de pensar em direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva ao se abordar a necessidade de meio 

executivo adequado. A interpretação da lei deve sempre privilegiar o direito 

fundamental. Ao Poder Judiciário cumpre adequar a legislação e minimizar as 

disparidades de forças sociais, privilegiando os direitos fundamentais inseridos na 

Carta Magna Brasileira. Boaventura de Souza Santos analisa a Justiça Brasileira e 

defende uma revolução democrática da mesma: 

 
Já não é novidade o fato de que a política econômica neoliberal tem atuado 
de modo globalizado em nome de uma agenda que, dentre outras pautas, 
tem objetivado a prevalência do mercado em detrimento do Estado, do setor 
privado sobre o público, do individual sobre o coletivo. São conhecidas no 
mundo inteiro, em especial nos países latino-americanos, as escandalosas 
seqüelas sociais fruto desta política, em especial a falta de casa e comida, 
os altos índices de desemprego e a degradação ambiental. 
Neste projeto de globalização, o direito hegemonicamente vigente tem se 
colocado a serviço desta agenda a quem tem garantido preferência e 
proteção efetiva, sobretudo através do sistema jurídico estatal. 
O resultado disso, sobretudo no Brasil, tem se refletido na ausência de uma 
cultura jurídica democrática, traduzida não apenas no crescente 
afastamento entre o sistema judiciário e as demandas de prestação 
jurisdicional - notadamente das camadas populares -, como também na 
formação legalista dos magistrados, num sistema judicial voltado à 
segurança jurídica dos negócios e da economia, na incompreensão das 
atuais exigências sociais e na baixa aplicabilidade dos direitos e garantias 
fundamentais previstos na Constituição Federal.31 

 

Sob tais argumentos, funda-se a principal premissa do presente trabalho no 

sentido de que cabe a doutrina e aos juízes o dever de interpretar a norma 

processual à luz do direito material e do direito fundamental à efetividade da tutela 

jurisdicional, para que o atual sistema possa conduzir a necessária entrega do bem 

de vida almejado pelo credor, sob pena de limitar o preceito constitucional de acesso 

à Justiça a mera proclamação retórica. 

 

 

 

                                                
30 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2004. p. 625. 
31 CARLET, Flávia.  Carta Maior. São Paulo, 11 jan. 2008. Disponível em 
<http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=14778>. Acesso em: 12 jan. 
2008. 
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3.5 DA PENHORA SOBRE DINHEIRO 

 

Nesta jornada rumo à efetividade desponta a importância da penhora 

incidente sobre dinheiro, que notoriamente figura no ápice da pirâmide estabelecida 

no artigo 655 do CPC, enquanto medida que favorece a celeridade do processo de 

execução, dispensando os intrincados entraves dos procedimentos ligados à 

expropriação dos bens objeto de constrição judicial (CPC, art. 647). 

O artigo 880 da CLT cristalinamente estabelece que o devedor será citado 

“para que pague em 48 (quarenta e oito) horas, ou garanta a execução, sob pena de 

penhora”. 

Por outro lado, o inciso I do artigo 656 do CPC reputa ineficaz a nomeação 

de bens à penhora levada a efeito pelo devedor no caso de desobediência à ordem 

legal, salvo convindo o credor.   

A respeito deste detalhe, leciona Araken de Assis ao comentar o artigo 652 

do CPC que a faculdade de nomear bens a penhora relaciona-se ao princípio da 

adequação, nos seguintes termos: 

 
De um lado, a atividade executória visa a satisfazer o credor, impondo 
correlato sacrifício patrimonial ao obrigado, e para aquele se ostenta 
indiferente a qualidade, quantidade ou natureza dos bens afetados ao meio 
executório; de outra, diz JOSÉ ALBERTO DOS REIS, a indiferença cessa 
em virtude da rapidez, do custo e dos incômodos implicados na conversão 
dos bens no objeto da prestação (dinheiro). Assim, analogamente ao que 
sucede quando o devedor, alienando voluntariamente bens para solver 
dívidas, escolhe os que quer sacrificar, a execução lhe permite, em linha de 
princípio, escolha similar, agora submetida a certa ordem de preferência, 
para atalhar abusos e a escolha intencional de coisas de alienação difícil ou 
improvável. 32 

 

Com efeito, na ordem preferencial a que alude o inciso I do artigo 656 do 

CPC o dinheiro sabidamente figura em primeiro lugar. Tal gradação legal, na 

advertência do sempre lembrado Pontes de Miranda, não foi construída pelo 

legislador com o intuito exclusivo de resguardar os interesses privados dos 

contendores, uma vez que para tal finalidade também foi considerado o interesse 

público na efetividade do processo de execução.33 

                                                
32 SILVA, Ovídio Batista da (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. v. 9. p. 121-122. 
33 CAVALCANTI, Francisco. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1974, vol. 10. p.. 227. 



25 
 

Não obstante, raramente as penhoras recaem sobre moeda corrente, 

principalmente quando o respectivo numerário está depositado em instituições 

bancárias, em contas correntes bancárias de titularidade do devedor.  

Por mais estranho que possa parecer, tal medida é corriqueiramente 

preterida em prol da constrição de outros bens, cuja expropriação submete-se ao 

burocrático e demorado procedimento delineado no Código de Processo Civil, que 

nitidamente favorece a parte que, ao menos numa análise preliminar, não é titular do 

direito cuja tutela é perseguida. Oportuna a advertência de Luiz Guilherme Marinoni: 

 
Não há como negar que o tempo do processo prejudica o autor que tem 
razão, beneficiando na mesma proporção o réu que não a tem. Dessa forma 
é eliminada a crença na neutralidade do tempo do processo. Mas, a partir 
do momento em que o tempo do processo passa a ser admitido como ônus, 
surge a conseqüência lógica de que ele não pode ser suportado pelo autor, 
pois isso seria o mesmo do que aceitar que o direito de ação constitui um 
ônus que recai sobre aquele que procura o Poder Judiciário. 34 

 

Por meio deste subterfúgio agride-se a intenção do legislador, que 

explicitamente elegeu o dinheiro como o destino natural das medidas constritivas na 

execução por quantia certa contra devedor solvente. Apenas na sua falta é que 

devem ser buscados os mecanismos alternativos de assegurar a execução, 

ressalvada a hipótese, por óbvio, de inútil sacrifício do devedor (CPC, art. 620). 

 

Lembra Araken de Assis: 

 
O art. 620 contrabalança os pendores individualistas do CPC, expressos no art. 
612, segundo o qual a execução se realiza no exclusivo proveito do credor. 
Esta é base ideológica do processo executivo. De regra, a execução há de ser 
específica. É tão bem sucedida quanto entrega ao exeqüente o bem da vida, 
objeto da prestação inadimplida [...].35 

 

Seguindo a mesma trilha, esclarece Teori Albino Zavascki:  

 

A execução específica é a forma ideal de tutelar os direitos subjetivos não 
atendidos espontaneamente, devendo ser perseguidos prioritariamente pelo 

                                                
34 MARINONI, L.G. O direito à efetividade da tutela jurisdicional na perspectiva da teoria dos direitos 
fundamentais. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba: Genesis, 2003, Ano VIII, n. 28, p. 
217/432. 
35 ASSIS, A.de. Comentários ao código de processo civil.  Rio de Janeiro: Forense, 1999. v. 6, p. 
348. 
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ordenamento jurídico, ficando a execução genérica como alternativa de 
exceção. A efetividade do processo executivo está, portanto, relacionada 
diretamente com sua aptidão para entregar ao credor a prestação in natura. 36 

 

Nesta realidade o artigo 655 do CPC assume posição de extrema relevância 

ao elencar o dinheiro na ordem preferencial das penhoras.  Qualquer pessoa que se 

interesse pelo ramo jurídico certamente já se deparou com questionamentos ligados 

ao alto índice de ineficácia do processo de execução. Há muito tempo a expressão 

“ganhou, mas não levou”, é corriqueira nos corredores forenses. O litigante aguarda 

durante vários anos o pronunciamento jurisdicional no processo de cognição e, 

quando finalmente obtém uma decisão definitiva acerca do conflito intersubjetivo de 

interesses instaurado, depara-se com novo dilema, a saber, a total ineficiência do 

título executivo que conquistou. Ora, tal cenário constitui verdadeira negação ao 

direito fundamental da tutela jurisdicional efetiva. 

O retrato acima desenhado é eminentemente autêntico. Na verdade, diante 

dos inúmeros instrumentos colocados à disposição do aplicador da lei, qualquer 

opção pelo conservadorismo exacerbado e pela atuação meramente passiva 

configura inegável ausência de vontade política, que evidentemente não se coaduna 

com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e tampouco com os princípios 

da utilidade e especificidade, norteador da atividade jurisdicional executiva. 

 

A respeito do tema, leciona Araken de Assis: 

 
A gradação segue o critério da simplicidade na conversão do bem, e, por 
isto mesmo, coloca em primeiro lugar (inc. I) o próprio objeto da prestação, 
que a dispensa: o dinheiro. [...] Também o interesse público governa a 
ordem do art. 655.[...] Deverá o executado escolher os bens, em seu 
patrimônio disponível, nomeando-os na ordem apontada, por exclusão da 
classe imediatamente superior. Em outras palavras, só é lícito ao obrigado 
nomear imóveis (inc. VIII) se não tiver dinheiro (inc. I).37 

 

Com efeito, ao analisar os meios executivos de sub-rogação previstos no 

CPC – a saber, meios de desapossamento (execução para a entrega de coisa), de 

transformação (execução das obrigações de fazer e de não fazer) e de expropriação, 

ensina Teori Albino Zavascki que os últimos: 
                                                
36 SILVA, Ovídio Batista da (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. v. 8. p. 374. 
37 SILVA, Ovídio Batista da (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. v. 9. p. 125-126. 
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[...] consistem em atos de invasão forçada do patrimônio do executado para 
dele separar um ou mais bens, que serão destinados a cumprir obrigação 
de pagar quantia. A satisfação do crédito se dará pela entrega do dinheiro 
produzido com a alienação dos bens em hasta pública, ou, eventualmente, 
pela adjudicação dos bens penhorados ou, ainda, pelo usufruto do imóvel 
ou da empresa (CPC, art. 708).38 

 

Lembra Araken de Assis que “obrigações pecuniárias ou de quantia certa 

têm por objeto da prestação a moeda, um algarismo cuja função instrumental é a 

medida dos valores: assume certo padrão que permite comparar o valor no tempo e 

no espaço dos bens da vida”. 39 

 

Na seqüência, adverte que: 

 
Executam-se as obrigações pecuniárias, segundo dispõe o art. 646, através 
da expropriação dos bens do devedor. Expropriar significa extrair ou retirar 
do patrimônio o objeto da prestação, que é dinheiro. [...] Quando [...] a 
expropriação realiza dívida originariamente pecuniária, tal execução se 
mostrará tão específica quanto a transformação (art. 634) e o 
desapossamento (art. 625). Designa-se de específica a execução cujo 
resultado seja equivalente ao objeto da prestação.40   

 

João Paulo de Oliveira destaca circunstância notoriamente visível, que bem 

revela a caótica situação por que passa o processo de execução, precisamente na 

fase de constrição de bens: 
Lidando como lido, diariamente, com pilhas de execução fiscal, que se 
acumulam e avolumam em prateleiras e repartições, tenho absoluta 
convicção que a renhida aplicação do dispositivo citado seria eficaz maneira 
de por fim a milhares de pendengas.  
Penhorar sim, penhorar dinheiro. Não mais geladeiras, balcões, frigoríficos, 
prateleiras, telhas, madeiras e outras inúmeras quinquilharias que abundam 
nos processos de execução pelo Brasil afora. Certamente se as fazendas 
públicas se pusessem a adjudicar todas os balcões e geladeiras que lhe 
são oferecidos nas execuções formariam, em pouco tempo, o maior 
frigorífico do mundo. Tal situação não pode persistir. A solução é 
simplesmente aplicar a lei e penhorar o dinheiro.41 

 

                                                
38 SILVA, Ovídio Batista da (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. v. 8. p. 375. 
39 SILVA, Ovídio Batista da (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. v. 9. p. 41. 
40 SILVA, Ovídio Batista da (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. v. 9. p. 50-51. 
41 OLIVEIRA, João Paulo de. A penhora do dinheiro e a crise da execução . Jus Navigandi, Teresina, 
ano 5, n. 49, fev. 2001. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=888>. Acesso 
em: 09 fev. 2008. 
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A leitura dos dispositivos legais citados não conduz a qualquer dúvida 

plausível capaz de justificar eventual controvérsia acerca da necessidade de 

observância da preferência legal estabelecida no artigo 655 da CPC, sobretudo 

quando a medida contribui para a eficiência e eficácia da prestação jurisdicional, de 

modo a assegurar o resultado útil do processo executivo e, por mero corolário, a 

realização do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 

 

Ao tratar dos escopos sociais da jurisdição, assinala Babyton Pasetti: 

 
A demora na prestação jurisdicional, novamente, apresenta vinculação 
também com a função social da educação, já que se o processo é 
demorado, não importa a decisão a ser proferida, será, inevitavelmente, 
injusto. Tal fator é de conhecimento público através da expressão que 
transformou-se na “coqueluche” dos devedores inadimplentes e mal 
intencionados, “vá procurar seus direitos”, uma vez que estão cientes de 
que se os seus credores foram socorrer-se do Poder Judiciário para obrigá-
los a adimplir suas obrigações, poderão desfrutar da impunidade por vários 
anos, devidos às inúmeras esferas a que estão sujeitos os conflitos. 42 

 

Ora, se a lei é clara e objetiva melhorar a eficácia do processo executivo, 

porque a penhora de dinheiro não é praticada costumeiramente, abdicando de uma 

medida eminentemente célere e eficaz em prol de um procedimento vagaroso e 

notoriamente ineficiente. Sobre o tema afirma João Paulo de Oliveira: 

 
O que talvez explique esta resistência da máquina judiciária a penhora do 
dinheiro, seja o conflito que isto gera, pois afeta diretamente o interesse do 
devedor em ver a execução perpetuar-se indefinidamente. Alguns 
componentes do Judiciário, não obstante seja este o órgão responsável por 
gerenciar e solucionar as lides, têm aversão ao conflito e por isso prefere-se 
fingir que se incomoda o devedor, penhorando-lhe qualquer bem de pouca 
liquidez, a fazer valer de imediato o direito do credor.43 

 

José Joaquim Calmon de Passos traz importante colaboração ao estudo do 

tema quando externa sua indignação: 

 
[...] poderíamos ficar aqui abordando os percalços da avaliação dos bens, 
sujeita à lei da oferta e da procura das propinas, que a leva para lá ou para 

                                                
42 PASETTI, B. A tempestividade da tutela jurisdicional e a função social do processo. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002. pág. 62. 
43 OLIVEIRA, João Paulo de. A penhora do dinheiro e a crise da execução . Jus Navigandi, Teresina, 
ano 5, n. 49, fev. 2001. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=888>. Acesso 
em: 09 fev. 2008. 
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cá, ao sabor dos interesses em jogo, e demonstrar como o processo é 
impotente para formar o caráter dos homens. Poderíamos estudar o 
problema do depósito dos bens penhorados, essa catástrofe nacional que 
são os depositários públicos, ou este faz de conta que é a permanência dos 
bens com o próprio executado. Prosseguiríamos com o estudo dos custos 
da divulgação dos editais da hasta pública, das mil artimanhas que em torno 
da alienação judicial são arquitetadas, inclusive pelos profissionais deste 
mister, que rondam os foros como o abutre ronda a carniça [...].44 

  

No aspecto ora em comento, entendemos que não pode ser imputada 

exclusivamente ao legislador a responsabilidade pela ineficácia do processo de 

execução. A inoperância do processo executivo resulta, em boa dose, da flagrante 

ausência de vontade política dos seus respectivos atores, bem como, pelo 

exacerbado conservadorismo na interpretação dos dispositivos legais. Maior 

relevância assume o tema quando se está a frente do processo de execução do 

crédito trabalhista, cujo impulso deve ocorrer de ofício pelo Juiz, conforme prevê o 

artigo 878 da CLT. 

Para que tal objetivo seja alcançado, é imprescindível que o juiz não se furte 

de ordenar, sempre que necessário, a penhora de numerário de propriedade do 

devedor, ainda que depositado em contas correntes bancárias de sua titularidade, 

tudo com o inegável intento de privilegiar a satisfação do interesse do credor.  

Releva sublinhar que a execução em espécie constitui um dos fatores que 

contribui decisivamente para a efetividade do processo, a qual sabidamente guarda 

estreita sintonia com o ideal de amplo acesso à justiça e, por mera repercussão, com 

o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 

 

Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco: 

 
A efetividade do processo mostra-se ainda particularmente sensível através 
da capacidade, que todo sistema tenha, de produzir realmente as situações 
de justiça desejadas pela ordem social, política e jurídica. A tutela específica 
dos direitos, execução em espécie, obtenção de resultados mediante 
sentenças constitutivas e eliminação de óbices à plena satisfação dos 
direitos (v.g., mediante as medidas cautelares), são fatores para a 
efetividade do processo. A tendência do direito processual moderno é 
também no sentido de conferir maior utilidade aos provimentos 
jurisdicionais. 45 

 

                                                
44 CALMON DE PASSOS, J. J. Inovações no Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1998. p. 24. 
45 DINAMARCO, C. R. A Instrumentalidade do processo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 320. 
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Abordando o tema especificamente com relação ao processo do trabalho, 

ensina Cláudio Armando Couce de Menezes: 

 
A preferência da penhora sobre dinheiro constante de cofre, na “boca do 
caixa”, bloqueio de conta corrente, é incontestável, ocupando o 
primeiríssimo lugar na lista do art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80. 
Sua primazia no processo do trabalho se justifica tanto mais pelo objetivo de 
se proceder a execução mais rápida e eficaz em prol do hipossuficiente. 
Destarte, o art. 620, do CPC, não serve como escusa à subversão da ordem 
de graduação imposta pela lei em favor do exeqüente e da efetividade da 
execução. Isso porque a ordem disposta em lei é preferencial, e não admite 
sua disposição pelo executado. Somente ao Juízo da execução (e seu 
oficial de Justiça) e ao credor autoriza-se a inversão da ordem da penhora, 
quando tal for necessária para tornar mais efetiva e célere a execução. 
Assim, se o devedor tem disponibilidade pecuniária, bens de livre 
conversibilidade em dinheiro, ou mais fáceis de se transformar em pecúnia 
do que aqueles nomeados, nenhum impedimento existirá à 
desconsideração da ordem de penhora porque, conforme já ressaltado, ela 
só é rígida em se tratando do executado. Inteiramente aplicável aqui a 
orientação contida no art. 612 do CPC, endossada por caudalosa 
jurisprudência. O que se busca em sede de penhora é encontrar bens que 
possam solver mais rapidamente o débito.46 

 

Vale aqui lembrar a precisa advertência de Ovídio Baptista da Silva: 

 
[...] é indispensável, e mais do que indispensável, urgente, formar juristas 
que não sejam, como agora, técnicos sem princípios, meros intérpretes 
passivos de textos, em última análise, escravos do poder (Michel Villey, 
Leçons d`histoire de la philosophie du droit, Paris, 1957, p. 109), pois o 
servilismo judicial frente ao império da lei anula o Poder Judiciário que, em 
nossas circunstâncias históricas, tornou-se o mais democrático dos três 
ramos do Poder estatal, já que, frente ao momento de crise estrutural e 
endêmica vivida pelas democracias representativas, o livre acesso ao Poder 
Judiciário, constitucionalmente garantido, é o espaço mais autêntico para o 
exercício da verdadeira cidadania.47 

 

Tal concepção tem sido reiteradamente prestigiada pelos Tribunais 

Trabalhistas pátrios, que nas suas decisões revelam intensa preocupação com a 

efetividade do processo de execução, de modo a evitar a sua eternização, dada a 

natureza alimentar do crédito trabalhista, indispensável para a subsistência do 

credor e de sua família. Atente-se: 

 
Penhora. Ordem de Preferência. Dinheiro. Legalidade.  A execução deve 
realizar-se no interesse do credor (artigo 612, do Código de Processo Civil). 
A ordem de preferência dos bens a serem penhorados, descritas no artigo 

                                                
46 MENEZES, C. A. C. de. Os princípios da execução trabalhista e a satisfação do crédito laboral. 
Revista de Direito do Trabalho. Curitiba, v. 1, n. 1,  2002. p. 810-811. 
47 SILVA, O. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1997. p. 219. 
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655, do Digesto Processual Civil não é meramente enunciativa, pelo que, 
deve ser obedecido o rigor exigido legalmente. O juiz não está obrigado a 
aceitar a nomeação de bens pelo Executado. Não constitui abuso de 
autoridade a ordem de bloqueio de receita decorrente de contrato de 
prestação de serviços da Executada para terceiros para quitação de débito 
trabalhista se este entender que só assim estará assegurando a liquidez no 
pagamento da dívida. A penhora em dinheiro é procedimento que deve ser 
sempre utilizado e prestigiado. Agrava-se a situação, quando o Executado 
não nomeia qualquer bem para ser penhorado. Agravo de petição a que se 
nega provimento (TRT – MT – 2489/2001 – Ac. 2903/2001 – Rel. Juiz Bruno 
Luiz Weiler Siqueira).48  

 

Execução. Penhora. Ordem de preferência. A ordem de preferência dos 
bens a serem penhorados, descrita no art. 655 do CPC, deve obedecer o 
rigor exigido legalmente. A nomeação de bens imóveis pelo executado se 
situa à margem da ordem de preferência prevista na lei. Havendo a não 
aceitação pelo exeqüente é válida a determinação judicial de bloqueio de 
conta bancária de titularidade do executado para execução de débito 
trabalhista resultante de condenação. A ordem de bloqueio não constitui 
abuso de autoridade, porquanto atendidas as cautelas legais, a 
peculiaridade da situação e o interesse das partes, inexistindo amparo legal 
a justificar a concessão da segurança (RO-MS 317.032/96.4, Ac. SBDI-2). 
José Luciano de Castilho Pereira – TST. 

 
Execução. Penhora. Ordem de preferência. Legítimos são os atos de juiz 
que dirigem e norteiam a execução, autorizando as diligências essenciais e 
necessárias, bem como rejeitando aquelas que são inúteis e prejudiciais, 
capazes de protelar o fim precípuo de tal processo, qual seja, a satisfação 
dos créditos do exeqüente. Dessa forma, não se vislumbra ofensa a direito 
líquido e certo da executada a não aceitação pelo Magistrado, dos bens 
indicados por aquela, se este entender que só assim estará assegurada a 
liquides no pagamento da dívida. (TRT/SP 01242/98-8 – Ac. SDI 99002981) 
Vânia Paranhos – TRT – SP.49  

 

Proveitoso recordar, no entanto, que a possibilidade de penhora dos valores 

disponíveis em contas bancárias de titularidade do devedor encontra limite nas 

hipóteses de impenhorabilidade estabelecidas em lei.  

Nesse sentido, a alteração legislativa levada a efeito pela Lei 11.382/2006, 

com a nova redação do artigo 655 do CPC, ao inserir no inciso primeiro do referido 

dispositivo legal os depósitos e aplicações bancárias, finalmente os equipara ao 

dinheiro em espécie, pondo fim a celeuma até então criada sobre a natureza de tal 

patrimônio e a sua ordem de enquadramento para fins de penhora, impondo, ainda, 

ao devedor, na forma do artigo 655-A § 2º do CPC, o ônus da prova no tocante a 

impenhorabilidade de tal valor a luz do artigo 649, inciso IV do referido diploma legal. 

                                                
48 GENESIS, Revista de Direito do Trabalho. Curitiba, n. 117, 2002. p. 321-480.  
49 GENESIS, Revista de Direito do Trabalho. Curitiba: n.117, 2002, p. 321-480 
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A nova redação do artigo 655 do CPC, levada a efeito pela Lei 11.382/2006, 

ao contrário de alguns entendimentos, não flexibiliza a ordem legal para preferência 

da penhora. Observe-se que na antiga redação, o artigo 655 do CPC se referia ao 

dever do devedor observar a referida ordem para a nomeação dos bens sob pena de 

ineficácia. A alteração implementada no caput, ao fazer agora referência ao termo 

preferencialmente não deve ser entendido no sentido alternativo quanto a ordem ali 

estabelecida, mas sim em decorrência da alteração do artigo 652 do CPC, onde a 

figura da nomeação de bens pelo executado, restou retirada da seara processual, 

outorgando ao credor, o direito de indicar bens já na própria petição inicial da 

execução. Enquanto antes o executado era citado para pagar ou nomear bens, 

agora o é somente para pagar o débito. A nomeação de bens à penhora pelo 

executado deixou de ser faculdade, para constituir-se em obrigação, quando assim 

for ele intimado pelo Juízo. 

A alteração introduzida pela Lei 11.382/2006 no artigo 656 do CPC, em 

especial no seu inciso I, deixa claro que a ordem preferencial da penhora alinhada 

no artigo 655 do CPC é de observância obrigatória, tanto que, quando não atendida 

autoriza o requerimento de substituição da penhora. 

Nos mesmos termos a nova redação do artigo 668 do CPC faculta ao 

executado requerer a substituição da penhora somente nos casos em que não haja 

prejuízo ao credor, e ainda, seja verificada que a hipótese trará menor onerosidade 

ao devedor, prevalecendo, portanto, o princípio de que a execução se processa no 

interessa do credor. 

Em sendo o dinheiro o bem de vida almejado pelo processo de execução por 

quantia certa, não vislumbramos hipótese factível em que a substituição da penhora 

de dinheiro por outra, atenda aos interesses do credor, e ainda, ao interesse público, 

dado o principio da especificidade de que se reveste o processo de execução. 

Finalmente, não menos importante lembrar, que o princípio da menor 

onerosidade ao devedor, estabelecida na legislação processual civil, encontra seu 

principal argumento na verificação de que o devedor se revela na parte mais fraca 

da relação civil (consumidor, locatário, etc...). Ao se tratar da relação trabalhista, os 

pólos se invertem, figurando o credor  como parte fragilizada (empregado). 

 Somente são aplicáveis os preceitos do direito processual comum ao 

processo de execução de crédito trabalhista, quando compatíveis com os princípios 
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aplicáveis ao Direito do Trabalho, dentre eles, o da proteção e o da norma mais 

favorável ao trabalhador. 

 
Ao reconhecer uma assimetria ponderável, sobretudo de natureza 
econômica, entre os trabalhadores e aqueles que se aproveitam dos frutos 
do respectivo trabalho, o Direito do Trabalho age sob tal realidade, 
buscando corrigir, assim, ao menos em parte, as distorções do sistema 
capitalista, atribuindo ao hipossuficiente um tratamento jurídico privilegiado, 
que é expressão do princípio da proteção. 
[...] 
O princípio da norma mais favorável ao trabalhador diz respeito à aplicação 
do Direito do Trabalho, estabelecendo uma hierarquia especial entre as 
diversas fontes formais desse ramo do direito. 
Segundo tal princípio, havendo, para um determinado caso concreto, a 
possibilidade razoável de aplicação de mais de uma norma, devemos fazer 
incidir casuisticamente a norma mais favorável ao trabalhador, mesmo que 
a aplicação dessa, em detrimento de outra, menos favorável, contrarie os 
critérios ordinários de hierarquia das normas jurídicas, à exceção das 
normas de caráter proibitivo e observando-se, sempre, a supremacia da 
Constituição.50 

 
 

Desta feita, entendemos afastada qualquer possibilidade de quebra da 

ordem prevista no artigo 655 do CPC, para a penhora, exceto quando 

exclusivamente no interesse do credor trabalhista. 
 

                                                
50 SCHWARZ, R. G. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, p.16/17, 2007. 
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4 DA EXECUÇÃO NO PROCESSO DO TRABALHO 

 

4.1 NOÇÕES GERAIS 

 

O crédito resultante do título somente pode ser executado quando se 

verificar o inadimplemento do devedor (artigos 876 da CLT e 580 do CPC). É 

inadimplente o devedor que não satisfaz espontaneamente o direito reconhecido 

pela sentença, ou a obrigação a que a lei atribui eficácia de título executivo (artigo 

580, parágrafo único do CPC). 

O procedimento da execução varia de acordo com a natureza da obrigação 

a ser cumprida. Das modalidades disciplinadas no CPC são compatíveis com o 

processo do trabalho as seguintes ações de execução:51 

a) para entrega de coisa certa (art. 621 a 628) e de coisa incerta (art. 629 a 

631); 

b) das obrigações de fazer (arts. 632 a 638) e de não fazer (arts. 642 e 643); 

c) por quantia certa (arts. 646 e seguintes). 

Têm a execução por objeto específico os bens que figuraram originalmente 

como objeto da própria execução de direito material, como o bem devido nas 

execuções para a entrega de coisa certa, e por objeto instrumental os bens do 

devedor dos quais se vale o juízo da execução por quantia certa para obter, pela 

alienação forçada, o numerário necessário ao pagamento do credor.52 

O processo de execução na Justiça do Trabalho vem disciplinado no 

capítulo V do Titulo X – Do Processo Judiciário do Trabalho - da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT – Decreto-Lei nº 5.452 de 01 de maio de 1943 (artigos 876 

ao 892) e artigos 12 e 13 da Lei 5584/70. Na forma do artigo 769 da CLT o direito 

processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, salvo 

incompatibilidade com suas normas. 

Na forma do artigo 889 da CLT, aos trâmites e incidentes do processo de 

execução são aplicáveis, naquilo em não contrariem o disposto na Consolidação das 

Leis do Trabalho, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a 

                                                
51 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito Processual do Trabalho. Belo Horizonte. Del Rey. 2006. p. 
868.  
52 THEODORO JUNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1996. v. II,  p. 71. 
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cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal, a saber, a Lei 6.830 de 

22 de setembro de 1980 e o próprio Código Tributário Nacional. 

Na forma do artigo 1º da Lei 6.830 de 22 de setembro de 1980 o Código de 

Processo Civil será fonte subsidiária da execução fiscal, e, portanto, também da 

trabalhista. 

À execução trabalhista, portanto, são aplicáveis a Consolidação das Leis do 

Trabalho, a legislação processual trabalhista extravagante, o Código Tributário 

Nacional no que disciplina o executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 e o Código de 

Processo Civil. Por fim, na forma do artigo 8º da CLT e 598 do CPC, aplica-se a 

execução as normas que regem o processo de conhecimento. 

O artigo 878 da CLT estabelece a legitimidade para requerer a execução no 

sentido de que ela poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex-officio pelo 

próprio juiz competente nos termos do artigo 877 da CLT.  

A execução por quantia certa contra devedor solvente é a mais usual no 

processo do trabalho. Estabelece o artigo 646 do Código de Processo Civil, de 

aplicação induvidosa no processo do trabalho, que “a execução por quantia certa 

tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor”. 

Tal procedimento, pois, é o que interessa ao objeto do presente trabalho. 

Na forma do artigo 880 da CLT o devedor será citado para pagamento do 

débito ou garantia da execução em 48 horas, sob pena de penhora. O artigo 882 da 

CLT estabelece que o executado que não pagar poderá garantir a execução 

mediante a nomeação de bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 655 

do Código Processual Civil. 

Caso o executado não pague ou não nomeie bens à penhora, ou em não 

sendo aceita sua nomeação, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem ao 

pagamento da importância da condenação, ressalvada aqui, aqueles que a lei 

declara impenhoráveis – artigos 648 e 649 do CPC e os bens de família – Lei 

8.009/90. 

Quando nomeados bens pelo devedor executado, ou se não nomeados, 

indicados pelo credor ou localizados pelo juízo ex-officio, a execução prossegue em 

seus trâmites finais para conversão do patrimônio constrito em pecúnia. 

No entanto, não nomeados e não localizados bens do devedor pelo juízo, o 

processo de execução por quantia certa contra devedor solvente encontra seu ponto 

crucial com grandes chances ao insucesso. 
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Recente alteração do Código de Processo Civil introduzida pela Lei 

11.382/2006 estabeleceu no inciso IV do artigo 600 do CPC, que comete atentado à 

dignidade da justiça o devedor que intimado, não indica ao juiz quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos a penhora, bem como, restou estabelecido no artigo 

652, parágrafo terceiro que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, a 

qualquer tempo, determinar, a intimação do executado para indicar bens passíveis 

de penhora. 

Nos termos do artigo 882 da CLT a penhora observará a ordem preferencial 

estabelecida no artigo 655 do CPC, cuja Lei 11.382/2006 implementou alterações, 

dentre a mais significante ao presente estudo, a equiparação, para fins de 

preferência da penhora, dos depósitos e aplicações em instituições financeiras, ao 

dinheiro em espécie, relacionando-os em primeiro lugar, e dispondo no artigo 655-A 

e seus parágrafo o que segue: 

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. 

A referida disposição legal vem a sacramentar o procedimento já adotado 

pelo Poder Judiciário através de convênio com o Banco Central do Brasil, 

denominado de Bacen Jud, matéria que será objeto de estudo em tópico próprio. 

A Lei 11.382/2006 estabeleceu, ainda, alterações no Código de Processo 

Civil, de forma a garantir a existência de bens a serem penhorados, ao introduzir o 

artigo 615-A e seus parágrafos, nos seguintes termos: 

Art. 615-A.  O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão 
comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e 
valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de 
veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. 

§ 1o  O exeqüente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no 
prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. 
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§ 2o  Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da 
dívida, será determinado o cancelamento das averbações de que trata este 
artigo relativas àqueles que não tenham sido penhorados. 

§ 3o  Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens 
efetuada após a averbação (art. 593). 

§ 4o  O exeqüente que promover averbação manifestamente indevida 
indenizará a parte contrária, nos termos do § 2o do art. 18 desta Lei, 
processando-se o incidente em autos apartados. 

§ 5o  Os tribunais poderão expedir instruções sobre o cumprimento deste 
artigo. 

 

A referida alteração legislativa possibilita ao credor averbar junto aos órgãos 

e entidades responsáveis pelo registro de propriedade de bens sujeitos a penhora 

ou arresto a existência da dívida em execução mediante apresentação de certidão 

de distribuição do processo de execução, a qual conterá a identificação das partes e 

o valor da causa. Formalizada a penhora sobre os bens do devedor, o juiz 

determinará o cancelamento da averbação da execução junto aos bens que não 

foram penhorados. Uma vez averbada a execução no registro de propriedade dos 

bens, a alienação ou oneração dos mesmos será considerada em fraude a 

execução, sendo ineficaz em relação ao exeqüente, e, portanto, sujeitos a penhora. 

 

4.2 PRÍNCIPIOS DA EXECUÇÃO 

 

Tendo em vista que a execução trabalhista constitui um conjunto de atos 

que visam a realização prática do conteúdo obrigacional contido no título executivo 

judicial ou extrajudicial, permitindo a constrição e a expropriação dos bens do 

devedor, necessário se faz, mesmo que sinteticamente, apontar os princípios que 

norteiam o processo de execução, para o que adotaremos a doutrina de Manoel 

Antônio Teixeira Filho na espécie. 53 

 

 

 

 

 
                                                
53 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Execução no Processo do Trabalho. 8ª ed. São Paulo: LTr. 
2004. 
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4.2.1 Princípio da Igualdade de Tratamento das Partes 

 

 O principio encontra fundamento no artigo 5º, caput da Constituição Federal 

que estabelece a igualdade todos perante a lei. Nesse sentido, observamos o 

comentário de Carlos Henrique Bezerra Leite: 

 
É claro que no processo do trabalho o juiz deve sempre levar em conta a 
desigualdade substancial que, via de regra, existe entre os sujeitos da lide, 
mesmo porque o credor é o empregado economicamente mais fraco que 
necessita da satisfação de seus créditos, que invariavelmente têm natureza 
alimentícia, enquanto o devedor é, em linhas gerais, o economicamente 
forte. 54 

 

4.2.2 Princípio da Natureza Real da Execução 

 

Ultrapassado o tempo em que o comprometimento da integridade física ou 

liberdade do devedor era elemento integrante da execução que se dava em caráter 

pessoal, como o exemplo da Lei das XII Tábuas citado por Manoel Teixeira Filho na 

obra já referida. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada pelo 

Brasil através do Decreto nº 678 de 1992, constitui vedação a prisão por dívida, 

matéria também tratada na Constituição Federal Brasileira dentre os direitos 

fundamentais de primeira geração (artigo 5º, inciso LXVII). 

A execução por dívida deixou de recair sobre a pessoa do individuo para 

recair sobre seu patrimônio conforme bem estatuído pelos artigos 591 e 646 do 

CPC, detendo, portanto, natureza patrimonial ou, ainda, real. 

 

4.2.3 Princípio da Limitação Expropriatória 

 

Determina a lei que o devedor responde com todos os seus bens presentes 

e futuros para o cumprimento das suas obrigações. Tal preceito sofre limitação 

enquanto que somente a quantidade de bens necessárias ao cumprimento da 

obrigação deverá ser objeto de constrição e expropriação, tal como se vê das 

limitações contidas nos artigos 615-A § 2º, 659 e 692 do CPC. Realizada a penhora 

que fica limitada aos bens suficientes para garantia da dívida deverá ser 

determinado o cancelamento da averbação da execução sobre os bens 

                                                
54 BEZERRA LEITE. Curso de Direito Processual do Trabalho. 3a ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 687. 
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remanescentes, bem como, obtido na expropriação de tais bens, valores suficientes 

ao cumprimento da obrigação, a arrematação dos demais bens penhorados deverá 

ser suspensa. 

 

4.2.4 Princípio da Utilidade para o credor 

 

A execução deve ser útil ao credor, evitando-se, assim, os atos que possam 

comprometer tal utilidade, princípio que repousa nos termos do artigo 659, §§ 2º e 

3º, do CPC, bem como no artigo 40, § 3º, da Lei 6.830/80.  A penhora não será 

levada a efeito quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Em não sendo 

encontrados bens passíveis de penhora, serão somente relacionados aqueles que 

guarnecem a residência do devedor de modo que se verifique da utilidade de 

penhora de tal patrimônio. 

 

4.2.5 Principio da Não-Prejudicialidade ao Devedor 

 

Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz 

mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o devedor conforme dispõe o 

artigo 620 do CPC, tema ao qual dedicamos breve estudo na seção 3.2 da presente 

dissertação, não sendo por demais lembrar a lição de Carlos Henrique Bezerra Leite 

em se tratando de direito processual do trabalho: 

 
Na verdade essa norma contém um substrato ético inspirado em princípios 
de justiça e eqüidade. Todavia, é preciso levar em conta que, no processo 
do trabalho, é o credor – empregado – que normalmente se vê em situação 
humilhante, vexatória, desempregado, e, não raro, faminto. 
Afinal, o processo civil foi modelado para regular relações civis entre 
pessoas presumivelmente iguais. Já o processo do trabalho deve amoldar-
se à realidade social em que incide, e, nesse contexto, podemos inverter a 
regra do artigo 620 do CPC para construir uma nova base própria e 
específica do processo laboral: a execução deve ser processada de 
maneira menos gravosa ao credor. 
Com isso, em caso de conflito entre o principio da não-prejudicialidade e o 
princípio da utilidade ao credor, o juiz do trabalho deve dar preferência para 
este último, quando o credor for o empregado. 55 

 

 
                                                
55BEZERRA LEITE. Curso de Direito Processual do Trabalho. 3a ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 689-
690. 
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4.2.6 Principio da Especificidade 

 

Nas execuções das obrigações para entrega de coisa, de fazer ou não fazer, 

conforme contemplado nos artigos 627 e 633 do CPC, o credor tem direito de 

receber o bem de vida objeto da obrigação sob pena de conversão em pecúnia e 

perdas e danos. A longa data a aplicação do princípio em questão não comporta 

divergências na doutrina e jurisprudência em tais espécies de execução. Outrossim, 

cumpre a sua aplicação também às execuções por quantia certa, eis que nesta o 

credor tem direito a receber o bem de vida almejado, preferencialmente, qual seja, o 

dinheiro em espécie. 

 

4.2.7 Princípio da responsabilidade pelas despesas processuais 

 

As despesas processuais da execução correm por conta do devedor, 

mesmo em caso de remição (artigo 651 do CPC e 789-A da CLT). Segundo Carlos 

Henrique Bezerra Leite: 

 
Sabe-se que as despesas processuais constituem gênero que tem como 
espécie as custas, os emolumentos, as despesas com publicação de 
editais, os honorários advocatícios e os honorários periciais. Quanto a estes 
últimos, é possível que eles surjam posteriormente à sentença, caso em que 
por eles responderá, a princípio, o devedor. 56 

 

4.2.8 Princípio do Não-Aviltamento do Devedor 

 

Esse princípio é o corolário do principio fundamental da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da CF. Na legislação infraconstitucional 

o principio se mostra presente no artigo 649 do CPC e na Lei 8.009/90 que dispõem 

sobre a impenhorabilidade de certo bens, como por exemplo, a moradia do devedor 

ou de sua família. 

 

4.2.9 Princípio da Livre Disponibilidade do Processo pelo Credor 

 

Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite esse princípio se desdobra em 

outros subprincípios: 
                                                
56 BEZERRA LEITE. Curso de Direito Processual do Trabalho. 3a ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 690.  
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a) possibilidade da execução trabalhista ser iniciada pelo próprio juiz de 
ofício (CLT, art. 878); 
b) riscos da execução provisória (CPC, art. 587, parte final, e 588, I); 
c) respeito a coisa julgada (CLT, art. 879, § 1º); 
d) direito de prelação do credor (CPC, art. 612), isto é, o credor tem direito 
de preferência sobre os bens penhorados: 
e) existência da execução apenas sobRe os bens penhoráveis ou 
alienáveis, ressalvando-se a existência de bens absolutamente 
impenhoráveis (CPC, art. 649; Lei 8.009/90) e bens relativamente 
penhoráveis (CPC, art. 650); 
f) indicação, pelo credor, do tipo de execução, sendo esse subprincípio de 
duvidosa aplicação no DPT, tendo em vista a possibilidade da execução ex-
officio; 
g) necessidade de intimação do cônjuge, desde que a penhora incida sobre 
bem imóvel (Lei 6.830/80, art. 12, § 2º; CPC, art. 699) – (Observamos aqui 
a revogação do artigo 669 do CPC pela Lei 11.382/2006, passando a 
matéria a ser tratada no artigo 655, § 2º do CPC por força da referida 
alteração legislativa). 
h) alienação antecipada de bens (deterioráveis, avariados, alto custo de sua 
guarda ou conservação, ou semoventes), de acordo com os arts. 670, II, 
1.113, caput e parágrafos, do CPC); 
i) competência da execução, em princípio, dos órgãos de primeiro grau 
(CLT, arts. 877, 877-A e 878). 57 

 

Araken de Assis citado por Cleber Lúcio de Almeida faz alusão aos 

seguintes princípios: 
 

[...] princípios do título (a ação executiva “sempre se baseará em título 
executivo”), da responsabilidade (de ordinário, a execução recairá sobre os 
bens do executado, que respondem pelo cumprimento de suas obrigações 
(art. 591), do resultado (“a execução se realiza no interesse do credor. Toda 
execução deve ser específica. É bem sucedida , de fato, quando entrega ao 
credor, exatamente, o objeto da prestação inadimplida e seus 
consectários”), e da adequação (“a relação entre o meio executório e o bem, 
objeto da prestação, se governa pelo princípio da adequação. Em síntese, 
aplicar-se-á, na execução, a via executiva idônea para atingir o bem, 
quando por mais de um modo pode ser efetuada”). 58 

 

Desta feita, passaremos a analisar o tema do presente estudo sob a luz dos 

regramentos e princípios que regem o processo de execução no âmbito dos créditos 

trabalhistas. 

 

                                                
57 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 3a ed. São Paulo: 
LTr, 2005. p. 691. 
58 ALMEIDA, Cleber Lúcio. Direito Processual do Trabalho. Belo Horizonte. Del Rey. P. 852: 2005. 
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5 A INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A Carta Magna cidadã de 1988 assegura o direito de propriedade dentre 

aqueles por ela considerados fundamentais (art. 5º, XXII), ainda que relativizado por 

sua função social (art. 5º, XXIII). Outrossim, consagra (art. 5ªº, LIV) o direito de todo 

e qualquer cidadão a seus bens, não podendo ser destituído destes sem o devido 

processo legal.  

O Código Civil de 2002 (art. 1.228), à semelhança de seu anterior, procura 

definir o supremo dos direitos reais: a propriedade - listando seus atributos e a 

vinculando à finalidade social. 

O direito real de propriedade é o mais amplo dos direitos reais - plena in re 

potesta. O jus disponendi apresenta-se como um marcante atributo da propriedade. 

A faculdade de dispor física e juridicamente da coisa, desfazer-se dela, transmiti-la, 

exprime um dos direitos inerentes a propriedade. 

Todavia, em inúmeras situações, tal prerrogativa vê-se subtraída do feixe de 

faculdades de exercício de direito subjetivo sobre a coisa, denominado propriedade. 

Tal limitação pode originar-se na lei, na convenção ou na força cogente, neste caso, 

sempre submetido ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF). 

O termo "indisponibilidade" conforme o Vocabulário Jurídico De Plácido e 

Silva exprime a qualidade atribuída às coisas que, sob encargo ou ônus de 

inalienabilidade, não podem ser vendidas nem alheadas sob qualquer pretexto. Já o 

vocábulo inalienabilidade, composto negativamente, exprime a condição imposta 

aos bens, para que não possam ser alheados ou alienados, atribuindo ao bem: 

 
a) A insuscetibilidade de apropriação, quando se trata de bens públicos, e a 
inalienabilidade advém desta sua condição.  
b) Sua não transferência a outrem, pelo que não pode ser cedido, vendido 
ou permutado.  
c) Não ser gravado com qualquer ônus real, como a hipoteca, o penhor ou a 
servidão. É a ingravabilidade. 59 

 

Restrições que gravem tais direitos sobre bens imóveis, reduzindo as 

faculdades jurídicas inerentes à propriedade, exigem para sua eficácia e publicidade 
                                                
59 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. São Paulo: Forense, 2003, p. 624. 
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o devido registro no ofício real da circunscrição onde se localize o bem onerado, sob 

pena de serem ineficazes perante terceiros de boa-fé. Assim, reza a Lei n. 6.015/73 

(art. 247) pela averbação na matrícula de todos os atos de indisponibilidade que 

incidam sobre o imóvel.  

Dispõe o Código Civil (art. 391) que todos os bens do devedor respondem 

pelo inadimplemento de suas obrigações, assim como no art. 1.911 que a condição 

de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica 

impenhorabilidade e incomunicabilidade, não podendo ser os bens excutidos, 

expropriados por via judicial.  

No entanto, como mais adiante se verá, ao se tratar dos seus efeitos, a 

indisponibilidade por ordem emanada em processo de execução judicial é ato 

direcionado ao próprio devedor, e, portanto, a ele são direcionadas as referidas 

restrições ao direito de propriedade. Nesse sentido, a indisponibilidade não se 

equipara a inalienabilidade. 

De extrema relevância que desde já se esclareça que a medida de 

indisponibilidade preconizada pelo artigo 185-A da CTN e 655-A do CPC, ao retirar 

do credor o direito de dispor do bem, diferencia-se em sua natureza jurídica da 

medida implementada pelo artigo 615-A do CPC (Lei 11.382/2006). Nesta última, o 

próprio exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins 

de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens 

sujeitos à penhora ou arresto, sendo que o devedor não perde o direito de dispor do 

bem (onerar ou alienar), mas, no entanto, se o fizer, tal ato será ineficaz perante o 

credor que averbou a execução, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 615-A do 

CPC, configurando-se, nesse caso, fraude à execução. 

Justifica-se, no entanto, a alusão aos termos do artigo 615-A do CPC no 

presente estudo, haja vista a similaridade de intenção do legislador em ambos os 

dispositivos, ou seja, a efetividade do processo de execução mediante a garantia da 

localização de bens aptos a sofrer a expropriação judicial. 

 

5.2 EVOLUÇÃO DO INSTITUTO DA INDISPONIBILIDADE 

 

Desde há muito tempo na história do Estado de Direito, a propriedade 

privada funda-se na transmissibilidade, sendo exceção sua vedação e não sendo 
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aceita a vedação perpétua à sua transmissão. Entretanto, razões de cunho 

econômico, social ou cultural levaram as sociedades a fixar eventos justificantes da 

indisponibilidade de bens. 

 
Uma das manifestações primeiras de tais normatizações está presente nas 
Ordenações Afonsinas de 1446, primeira codificação do direito reinol, onde 
já encontrávamos, no Livro IV, o Título XIII - "Do homem casado que da ou 
vende alguma cousa a sua barregã", onde fica vedada expressamente a 
doação de bens pelo homem casado a sua concubina, exemplo de 
indisponibilidade subjetiva relativa, nos mesmos moldes hoje fixados pelo 
art. 1642 do Código Civil de 2002. 
O instituto da indisponibilidade de bens teve sua origem no âmbito do direito 
privado, produto da evolução de institutos jurídicos ligados ao direito de 
família ou sucessões, em normas na maioria meramente dispositivas, 
normas essas que facultam ao titular convencionar o levantamento 
temporário do atributo da propriedade de ser livremente transmitida, como 
no bem de família ou nas cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade 
ou incomunicabilidade que condicionam doações inter vivos ou 
transmissões causa mortis. Todavia, tais restrições ao livre tráfico jurídico 
dos bens não são de uso freqüente em nossa sociedade, em geral avessa a 
convenções pós-morte.60 

 

De outro lado no campo das normas de direito público (tanto na esfera 

administrativa quanto na jurisdicional), se verídica uma gama de medidas, em regra 

como instrumento acessório de medidas assecuratórias da efetividade de decisões, 

determinando a suspensão cautelar da disponibilidade dos bens, como por exemplo: 

 

1. liquidação extrajudicial de empresas de seguros, art. 2º da Lei n. 5.627, de 

1970; 

2. liquidação extrajudicial de instituições financeiras, art. 36 da Lei n. 6.024, 

de 1974; 

3. execuções fiscais, como medida cautelar fiscal, Lei n. 8.397, de 1992; 

4. atos de improbidade administrativa, art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 

8.429, de 1992, e de seu contemporâneo Estatuto do servidor público civil federal, 

art. 136 da Lei n. 8.112, de 1992, como penalidade disciplinar; 

5. decisões cautelares do Tribunal de Contas da União, art. 44 da Lei n. 

8.443, de 1992; 

                                                
60 HELENA, Eber Zoehler Santa. A indisponibilidade de bens como medida cautelar ou executiva. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 927, 16 jan. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7819>. Acesso em 14 jan. 2008. 
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6. malversação de recursos de organizações da sociedade civil de interesse 

público-OSCIPs, no âmbito do Programa Nacional de Publicização criado pela Lei n. 

9.637, de 1998, art. 10;  

7. liquidação extrajudicial de previdência complementar, art. 59 da Lei 

Complementar n. 109, de 2001, e previdência privada aberta, art. 3º da Lei nº 

10.190, de 2001; 

8. liquidação extrajudicial de empresas seguradoras de capitalização, art. 3º 

da Lei nº 10.190, de 2001; 

9. liquidação extrajudicial de entidade de saúde suplementar, art. 23 da Lei 

n. 9656, de 1998 (alterado pela MP n. 2177-44, de 2001); 

10. Execução judicial por dívida ativa da União suas autarquias e fundações 

públicas, art. 53, parágrafo primeiro da Lei 8.212 de 1991. 

 

Recentemente, por força da Lei Complementar 118 de 09 de fevereiro de 

2005, restou introduzido no Código Tributário Nacional o artigo 185-A, bem como, 

através da Lei 11.382 de 06 de dezembro de 2006, foi alterada a redação do artigo 

655, inciso I, e incluído o artigo 655-A, ambos do Código de Processo Civil, ambos 

criando procedimentos de indisponibilidade do patrimônio do devedor em processo 

de execução com vistas a garantir futura penhora de bens. 

No âmbito do processo do trabalho, não obstante o artigo 889 da CLT 

determine aplicável ao processo de execução do débito trabalhista os preceitos que 

regem o executivo fiscal, o Projeto de Lei nº 3.927, de 2004 (cujo substitutivo 

apresentado pelo Relator se encontra em tramitação perante o Câmara dos 

Deputados e momentaneamente arquivado pela Mesa Diretora no aguardo da nova 

legislatura), prevê em lei a sistemática hoje já adotada pela Justiça do Trabalho e 

também prevista no artigo 655-A do CPC, acrescendo ao art. 883 da CLT o seguinte 

parágrafo: “§ 3º É assegurado aos Tribunais do Trabalho acessar sistema que 

permita o encaminhamento de determinações judiciais de bloqueio e desbloqueio de 

contas correntes e de ativos financeiros de clientes do Sistema Financeiro Nacional 

através do Banco Central do Brasil”. 61 

Em razão, pois, de recentes alterações legislativas, retorna ao debate legal e 

doutrinário o instituto da restrição à propriedade mediante a indisponibilidade de 

                                                
61 BRASIL. Congresso. Câmara de Deputados. Projeto de Lei nº 3.927, de 7 jul. 2004. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=260276>. Acesso em: 12 jan. 2008. 
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patrimônio, objeto do presente estudo naquilo em que se refere ao processo de 

execução por quantia certa contra devedor solvente no âmbito da Justiça do 

Trabalho, manejada como medida assecuratória da efetividade processual. 

Passaremos a tratar, portanto, o tema do presente estudo – A 

indisponibilidade de bens na execução, medida de garantia do direito fundamental 

de acesso célere e efetivo à Justiça, bem como corolário dos princípios da natureza 
real e da utilidade da execução. 

  

5.3 INDISPONIBILIDADE DE BENS NA EXECUÇÃO FISCAL 

 

O procedimento do executivo fiscal é regulado pelo Código Tributário 

Nacional e pela Lei 6.830/80, e, subsidiariamente, nos termos do seu artigo primeiro, 

pelo Código de Processo Civil. Não obstante o dever do devedor, como visto, sob 

pena de atentado à dignidade justiça e multa, indicar os bens passíveis de penhora, 

não se revela rara a hipótese em que deixa de fazê-lo. De modo a dotar o credor e 

ao juízo de meios para o prosseguimento da execução da dívida ativa da Fazenda 

Pública Federal, restou inserido pela Lei Complementar nº 118 de 09 de fevereiro de 

2005, o artigo 185-A ao Código Tributário Nacional, o qual autoriza a medida de 

indisponibilidade dos bens do devedor: 

  
LEI COMPLEMENTAR N.º 118 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2005 - DOU de 
09.02.2005  
[...] 
Artigo 2o -  A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 185-A e 191-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. 
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao 
valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da 
indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. 
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o 
caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada 
dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. 
[...] 
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, 
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.  
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Brasília, 9 de fevereiro de 2005; 184o da Independência e 117o da 
República. 

  

Introduziu, assim, o referido dispositivo legal, a figura da indisponibilidade de 

bens do devedor executado por débito tributário na hipótese de não pagamento, não 

nomeação e não localização de bens para penhora. 

A decisão de indisponibilidade de bens se limitará ao valor em execução e 

será operacionalizada preferencialmente por meio eletrônico de comunicação aos 

órgãos e entidades responsáveis pela supervisão e manutenção dos registros de 

propriedade de tais bens, tais como, o Banco Central do Brasil (BACEN) na hipótese 

de ativos perante o Sistema Financeiro Nacional (SFN), aos Ofícios de Registros de 

Imóveis, ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, e outros, de modo 

que façam cumprir a ordem judicial no seu âmbito de atuação. 

Tais órgãos e entidades ficam obrigados a enviar imediatamente ao juízo a 

relação discriminada dos bens e direitos atingidos pela indisponibilidade, cumprindo 

ao juízo da execução determinar o imediato levantamento da ordem com relação 

aqueles bens ou valores que excederem o limite do valor da execução. 

Para que o juiz possa determinar a indisponibilidade de depósitos e 

aplicações em instituições financeiras de propriedade do devedor, nos termos do 

artigo 185-A do CTN, necessário se faz que não sejam encontrados outros bens 

penhoráveis. Nesse sentido, fica claro que o legislador não alterou a ordem 

preferencial da penhora para a execução dos créditos fiscais. O artigo 11 da Lei 

6.830/80 contém comando legal expresso no tocante a ordem preferencial da 

penhora, razão pela qual, não tem aplicação subsidiária a ordem estabelecida no 

artigo 655 do CPC, não obstante, por analogia seja possível concluir que o dinheiro 

em espécie é equiparado legalmente aos depósitos bancários. 

A questão comporta divergência, eis que ao não se encontrar referência 

expressa no artigo 11 da Lei 6.830/80 aos ativos financeiros do devedor junto a 

instituições financeiras e considerando que o artigo 185-A do CTN somente autoriza 

sua indisponibilidade quando da inexistência de outros bens penhoráveis, poder-se 

chegar a conclusão de que na execução fiscal, a penhora de depósitos e aplicações 

bancárias não goza de preferência na ordem das penhoras, tendo aplicação, pois, 

somente em caso de inexistência de quaisquer outros bens. 

Tal conclusão não é verdadeira, eis que a indisponibilidade total dos ativos 

financeiros prevista no artigo 185-A do CTN não se confunde com a penhora, eis 
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que ato meramente preparatório. No caso, dispondo o juízo de meios para penhorar 

o saldo bancário no valor exato da execução, conforme autoriza o artigo 655-A do 

CPC, não necessitará lançar mão da indisponibilidade total prevista no CTN. Nesse 

sentido, conclui-se que a indisponibilidade preconizada no CTN é subsidiária àquela 

prevista no artigo 655-A do CPC. 

A indisponibilidade de bens inserida pelo artigo 185-A do CTN, inclusive pela 

semelhança a indisponibilidade de valores que já vem sendo praticada pelo Poder 

judiciário através do sistema eletrônico Bacenjud (popularmente conhecida como 

penhora on-line, expressamente autorizada pelo artigo 655-A do CPC), já levanta 

ampla controvérsia: 

 
Miretti alega que o direito de propriedade é ferido em mais um dispositivo, 
aquele que institui a possibilidade da penhora eletrônica dos bens do 
devedor, determinando sua indisponibilidade. A norma amplia a 
abrangência do convênio de penhora online do Banco Central que já vigora, 
permitindo que o juiz bloqueie bens de toda natureza, e não só as contas 
bancárias do devedor. “É possível que o juiz envie, por e-mail, um pedido de 
indisponibilização de ações, créditos, ou mesmo imóveis”, explica Borges.62 

  

O Consultor Jurídico Kiyoshi Harada, assim se manifesta: 

  
O terrorismo legislativo perpetrado por esse art. 185-A salta aos olhos. Se 
não forem encontrados bens do devedor, após sua regular citação, por um 
dois meios previstos em lei, para livre penhora na forma da LEF e do CPC, 
o novo diploma legal sob comento prescreve que o juiz determinará a 
indisponibilidade de todos os bens e direitos do devedor, comunicando a 
sua decisão, preferencialmente, por meios eletrônicos aos órgãos 
competentes (Registro de Imóveis, supervisores do mercado bancário e de 
capitais etc).  

[...] 
O abuso legislativo é patente, assim como a irracionalidade dos preceitos 
referidos. A lei, substituindo as eventuais providências a serem requeridas 
pela exeqüente, impõe ao juiz providência de ofício, consistente no decreto 
de indisponibilidade universal de bens e direitos do devedor, transformando 
pessoas e entidades referidas no caput do art. 185-A em auxiliares da 
Justiça, a quem cabe a execução da constrição judicial decretada.  
[...] 
Ora, qualquer profissional que milita no foro sabe que bloquear contas 
bancárias por via eletrônica, por exemplo, não leva mais que um minuto. 
Porém, para desbloqueá-las pode levar anos. Mesmo ante a prova de 
quitação do tributo, muitas vezes, indevido, leva-se meses para desfazer a 
constrição judicial. Hoje, existe ordem cronológica até para cumprimento de 
determinados despachos judiciais como, por exemplo, aquele que ordena a 
expedição do mandado de levantamento do dinheiro depositado pelo réu 

                                                
62 VANTREELS, Christine. Execução Fiscal será mais gravosa a partir de junho. Portal Tributário® 
Editora. Curitiba, 18 fev. 2005. Disponível em 
<www.portaltributario.com.br/artigos/execucaofiscal.htm>. Acesso em: 11 jan. 2008. 
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vencido na demanda, sujeito ao agendamento prévio para épocas cada vez 
mais distantes. [...].63 

  

Tais críticas, no entanto, ao advogarmos a aplicação do instituto na 

execução trabalhista, não se sustentam enquanto que a medida visa implementar o 

direito fundamental de acesso à justiça célere e efetiva, principalmente quando se 

está a frente de uma execução por crédito trabalhista, cujos preceitos e princípios 

que o regem segundo sua natureza alimentar, assim o justifica. 

5.4 INDISPONIBILIDADE DE BENS NA EXECUÇÃO TRABALHISTA 

A medida criada pelo artigo 185-A do CTN e aquela prevista nos artigos 615-A 

e 655-A do CPC compartilham dos mesmos fundamentos, ou seja, de garantir a 

efetividade da prestação jurisdicional na execução por quantia certa contra devedor 

solvente enquanto que busca garantir a existência de bens sujeitos a expropriação 

judicial. 

O debate travado em torno da preferência da penhora sobre dinheiro em 

espécie e a equiparação a este dos depósitos e aplicações financeiras não mais 

atinge, pois, a execução do crédito trabalhista ante a alteração da redação do inciso 

I, do artigo 655, do CPC, por força da Lei 11.382/2006. 

Não obstante as fontes subsidiárias primeiras para a execução dos créditos 

trabalhistas sejam os preceitos que regem a execução fiscal, na hipótese específica 

da ordem preferencial da penhora assim não acontece. A Consolidação das Leis do 

Trabalho, fonte normativa primeira para a execução trabalhista, não obstante no 

artigo 889 determine aplicáveis os preceitos que regem a execução fiscal, é 

expressa ao determinar no seu artigo 882 que a nomeação de bens à penhora 

deverá observar o contido no artigo 655 do CPC, razão pela qual, não há omissão 

passível de ser suprida pela aplicação subsidiária da Lei 6.830/80 quanto a ordem 

preferencial da penhora. 

Segundo Cleber Lucio de Almeida: 

                                                
63 HARADA, Kiyoshi. Lei Complementar 118/05 e a Indisponibilidade de Bens e Direitos.  FISCOsoft. 
São Paulo, 04 abril 2005. Disponível em 
<http://www.fiscosoft.com.br/main_index.php?home=home_artigos&m=_&nx_=&viewid=129866>. 
Acesso em: 06 fev. 2008. 
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À execução trabalhista, portanto, são aplicáveis a CLT, a legislação 
processual trabalhista, a Lei 6.830/80 e o CPC, nesta ordem.  

[   ] A prevalência da Lei 6.830/80 sobre o CPC na definição das fontes 
subsidiárias do processo de execução resulta do fato de que o art. 889 da 
CLT, sendo norma própria do processo de execução, sobrepõe-se ao art. 
769 da CLT, que é norma relativa ao processo de conhecimento.  

Essa ordem deve ser abandonada, no entanto, quando a CLT assim o 
determine. É o que ocorre na definição da ordem a ser seguida pelo 
devedor na nomeação de bens à penhora, que o art. 882 da CLT dispõe 
seja a que se encontra no art. 655 do CPC. 64 

Aplica-se, em conseqüência, na execução do crédito trabalhista, por força do 

artigo 769 da CLT, a medida preparatória prevista no artigo 615-A do CPC, o qual 

autoriza ao credor averbar a execução nos órgãos e entidades de registro de 

propriedades (posto que omissa a CLT, o CTN e a Lei 6.830/80 a esse respeito). 

Outrossim, não localizados bens de propriedade do devedor pelo credor, e, citado 

não indica o executado seus bens, cumpre ao juiz trabalhista aplicar os termos dos 

artigos 655, inciso I e 655-A, ambos do CPC, quanto aos ativos financeiros, e 

restando infrutífera a medida, os termos do artigo 185-A do CTN, no tocante a outras 

espécies de bens, determinando a indisponibilidade e penhora dos mesmos. 

Observando os termos do artigo 882 da CLT, a penhora deverá recair 

preferencialmente sobre dinheiro em espécie ou depósitos e aplicações no sistema 

bancário, por força do contido no artigo 655, inciso I do CPC, independentemente da 

existência de outros bens penhoráveis, não tendo efeito aqui, portanto, a 

determinação contida no artigo 185-A do CTN, no sentido de que a indisponibilidade 

do patrimônio do devedor junto as autoridades supervisoras do mercado bancário 

somente tem lugar quando da inexistência de outros bens penhoráveis. 

Desta feita, ao processo do trabalho são aplicáveis as medidas previstas nos 

artigos 615-A e 655-A do CPC, bem como, do artigo 185-A do CTN, sempre que não 

atendido o princípio da especificidade na execução por quantia certa (penhora de 

dinheiro em espécie) e não houver notícia nos autos da existência de bens do 

devedor, ou ainda, quando indicados pelo devedor bens que não observam a ordem 

preferencial prevista no artigo 655 do CPC. Por óbvio, a determinação de 

indisponibilidade se dará em observância a própria ordem prevista no artigo 655 do 

                                                
64 ALMEIDA, Cleber Lúcio. Direito Processual do Trabalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 869. 
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CPC, iniciando pelos depósitos em conta bancária e seguido na ordem por veículos 

e os demais bens relacionados pelo dispositivo legal. 

Conforme determinam os dispositivos legais em referência, a ordem de 

indisponibilidade será transmitida às entidades e órgãos responsáveis pelo registro 

da propriedade de tais bens, tais como, o Banco Central do Brasil, o Departamento 

de Trânsito, o Cartório do Registro de Imóveis, a Junta Comercial, a Bolsa de 

Valores, e outros, preferencialmente pela via eletrônica, tema que abaixo será objeto 

de estudo. 

5.5. DO USO DA VIA ELETRÔNICA NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS 

 

O artigo 655-A do CPC e o artigo 185-A do CTN autorizam a prática da 

indisponibilidade do patrimônio do devedor mediante requisição aos órgãos ou 

entidades responsáveis pelos seus registros, como por exemplo, ao Banco Central 

do Brasil. Ambos os dispositivos legais determinam que a requisição de 

indisponibilidade se fará preferencialmente por meio eletrônico. Nesse contexto, 

necessário se faz breve estudo no presente trabalho sob a prática de ato processual 

pelo meio eletrônico. 

 

5.5.1 Comentários Gerais 

 

O serviço forense mais do que qualquer outro serviço público precisa ser 

documentado a fim de que os atos processuais sejam devidamente registrados, 

permitindo, assim, que deles se tenha conhecimento (publicidade), e seja possível, 

sempre, a consulta do verdadeiro conteúdo (segurança). Nos dias de hoje, diante da 

alta tecnologia eletrônica, para fins de desburocratização e conseqüente 

simplificação e agilização do serviço forense, tem-se a imperiosa necessidade da 

informatização do serviço judicial. 

Esclarece Walter Nunes Silva Junior:  

 
A prática dos atos processuais pela via eletrônica é imprescindível para que 
haja a simplificação, otimização e agilização do processo. Com efeito, em 
pesquisa feita sob a coordenação da Ministra do Supremo Tribunal Federal 
Ellen Gracie, revelou-se que 70% do tempo de tramitação do processo, é tempo 
de cartório, é tempo de tramitação burocrática, é tempo onde se pode de 
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maneira muito eficiente encurtar essa tramitação utilizando os recursos já 
disponibilizados pela informática. A informatização, em verdade, apresenta-se 
como o instrumento indispensável para a desburocratização do trâmite 
processual, mediante a eliminação de diversos atos manuais. 65 

Cândido Rangel Dinamarco, falando sobre esse novo modo de transmissão 

de petições e documentos, ao tratar da segurança processual, leciona: 

[...] na premissa de que todo o sistema processual gira em torno de certezas, 
probabilidades e riscos, não sendo sensato o obcecado apego ao ideal de 
segurança nos atos processuais. Nada é absolutamente certo, neste mundo de 
seres falíveis. Cumpre ao legislador a definição de linhas de equilíbrio entre o 
seguro e o provável, com a consciência dos riscos que se assumem e o 
cuidado de predispor meios capazes de corrigir possíveis erros ou desvios. 66 

Impende aqui destacar que deve ser deixada de lado a resistência em se 

admitir o uso do meio eletrônico para os atos e comunicações processuais. Não 

obstante doutrinadores, como o acima citado, apregoem que deve ser deixado de 

lado o extremo apego ao requisito da segurança, tem-se que sequer tal ilação se faz 

necessária. 

O meio eletrônico se demonstra cada vez mais seguro que o próprio meio 

papel. Não podemos esquecer que toda a economia do País, senão do planeta, está 

virtualmente documentada nos bancos de dados do sistema financeiro. O manuseio 

do papel moeda é algo raro nos negócios jurídicos. Cada vez mais é utilizado o meio 

virtual, onde as operações on line perante o sistema financeiro mundial é a regra. 

A Lei 11.280/2006, através do seu artigo 2º, inseriu o parágrafo único ao 

artigo 154 do CPC, determinando que “Os tribunais, no âmbito da respectiva 

jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais 

por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade 

jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP – 

Brasil”, autorizando, deste modo, a utilização do meio eletrônico para a pratica de 

atos do processo. 

Na mesma esteira, o artigo 2º da Lei 11.382/2006, introduziu o parágrafo 

sexto ao artigo 659 do CPC para determinar que “Obedecidas as normas de 

segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos Tribunais, a penhora 
                                                
65 CHAVES, Luciano Athayde (Org.). Direito Processual do Trabalho – Reforma e Efetividade: 
Informatização do Processo. São Paulo: LTr, 2007. p. 415-429. 
66 CHAVES, Luciano Athayde (Org.). Direito Processual do Trabalho – Reforma e Efetividade: 
Informatização do Processo. São Paulo: LTr, 2007. p. 431. 
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de numerário e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser 

realizadas por meios eletrônicos”.  

Finalmente a Lei 11.419/2006 autoriza e regula amplamente a utilização dos 

meios eletrônicos no âmbito processual introduzindo profundas alterações no Código 

de Processo Civil criando o processo totalmente eletrônico já denominado de 

processo virtual.  

5.5.2 Documento Eletrônico 

Segundo Moacir Amaral do Santos a palavra documento vem do latim 

documentum, do verbo doceo, que significa ensinar, mostrar, indicar. Ou seja, 

“significa uma coisa que tem em si a virtude de fazer conhecer outra coisa”. 67 

Greco Filho esclarece que “documento liga-se a idéia de papel escrito. 

Contudo, não apenas os papéis escritos são documentos. Documento é todo 
objeto do qual se extraem fatos em virtude da existência de símbolos, ou sinais 

gráficos, mecânicos, eletromagnéticos etc.” 68 

Em tal sentido, o que caracteriza algo como documento não é seu meio de 

visualização ou a forma de concreção no mundo real, ou ainda, a espécie de 

símbolos ou o meio de armazenagem utilizado para transmitir o fato ou idéia 

(símbolos sobre um papel transmitindo alguma informação são um documento tanto 

quanto, símbolos entalhados em uma pedra). Nesse sentido a gravação de áudio ou 

vídeo em uma fita magnética, um filme fotográfico, ou ainda, um DVD onde restam 

armazenadas informações por meio digital, são indubitavelmente, documentos. 

Edilberto Barbosa Clementino, alicerçado na doutrina de Moacir Amaral dos 

Santos, aponta com clareza aspectos relevantes no tocante ao documento 

eletrônico. Segundo o autor, são elementos de um documento: a) seu autor; b) 

maneira ou meio de exteriorização; c) conteúdo. 69 

                                                
67 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1994. v. 1, p.386-387. 
68 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. v. 
2, p. 224. 
69 CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo Judicial Eletrônico. Curitiba: Juruá. 2007. p. 91-94. 
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Quanto ao autor o documento pode ser: a) público quando produzido por 

quem esteja no exercício de uma função pública que o autorize a formá-lo, como o 

tabelião; b) privado quando produzido por um particular ou mesmo por oficial 

público que não esteja agindo nessa qualidade; c) autótrofo quando há identidade 

entre o autor do documento e o autor do fato documentado, tal como ocorre de 

ordinário com os escritos particulares; d) heterógrafo quando o autor do documento 

é terceiro em relação ao fato documentado, como ocorre comumente nos 

documentos públicos. 

Segundo o doutrinador, os documentos quanto ao meio de sua formação, 

dividem-se em: a) escritos quando comuns, aos quais normalmente se refere a lei, 

de onde advém a sinonímia entre documento, escritura, escrito; b) gráficos quando 

a idéia ou o fato são representados por sinais gráficos diversos da escrita: desenhos, 

pinturas, plantas, carta topográficas, etc; c) diretos quando o fato representado se 

transmite diretamente para a coisa representativa – fotografia, fonográfica, 

cinematografia, etc; d) indiretos quando o fato representado se transmite através do 

sujeito do fato representado. 

Os documentos podem ser: a) formais quando possuem eficácia de valer 

como prova do fato; b) não formais quando sua forma é livre, donde o fato 

declarado deve ser provado pelos meios admissíveis de prova em direito. 

Em se tratando de processo, os documentos têm dupla importância: a) 

registram os atos do processo; b) registram fatos alegados para a prova em juízo. 

Documentos processuais são aqueles, portanto, que dizem respeito aos atos 

processuais bem como as provas que instruem o processo. 

Ensina Hely Lopes Meirelles: 

[...] o Princípio da Segurança Jurídica é uma das vigas mestras da ordem 
jurídica, devendo ser entendido como Princípio da boa-fé dos administrados 
ou da proteção da confiança. Encontra-se indissociavelmente ligado a 
necessidade estabilidade das relações jurídicas, inclusive naquelas que 
apresentam vícios de ilegalidade na sua origem. 

Tal princípio tem duas facetas distintas, mas correlatas. De um lado, 
quando se fala em Segurança Jurídica tem-se em perspectiva a 
necessidade de que as relações jurídicas tendam à estabilidade. Em certos 
casos prefere-se que certos vícios que maculam determinados atos 
jurídicos acabem sendo “perdoados” em nome de um bem maior que é a 
eliminação de situações que possam tumultuar a tranqüilidade social. 
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O enfoque que se pretende dar aqui é no sentido de destacar que as 
causas em tramitação pela via Virtual devem trazer a mesma certeza 
quanto à Autenticidade e à Integridade dos Documentos 
eletronicamente produzidos, bem como garantir sua Proteção contra o 
acesso indiscriminado, consoante ocorre no processo tradicional. 70 

Na linha do citado autor, portanto, para a utilização e o desenvolvimento do 

Processo Judicial, ou ainda, no que interessa ao presente estudo, para a pratica de 

atos processuais por meio eletrônico, tal como determinado preferencialmente 

pelos artigos 655-A do CPC e 185-A do CTN, é necessário que sejam observados 

esses três aspectos, a saber: a) Garantia de autenticidade; b) Integridade; c) 

Proteção contra o acesso não Autorizado. Tais requisitos são necessários para 

que se obtenha a segurança jurídica necessária na identificação dos elementos dos 

documentos ao início referidos, ou seja, para que seja de modo eficaz identificado, 

em especial, a sua autoria e integridade de conteúdo. 

A Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006, que trata da informatização do 

processo judicial, autoriza o uso e estabelece os parâmetros necessários ao uso do 

documento eletrônico e sua segurança (Garantia de autenticidade, integridade e 

proteção contra o acesso não autorizado), nos seguintes termos: 

Art. 1o  O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, 
comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido 
nos termos desta Lei. 

§ 1o  Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, 
penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de 
jurisdição. 

§ 2o  Para o disposto nesta Lei, considera-se: 

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de 
documentos e arquivos digitais; 

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a 
utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de 
computadores; 

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do 
signatário: 

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade 
Certificadora credenciada, na forma de lei específica; 

                                                
70 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Adminisrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 
90 
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b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado 
pelos órgãos respectivos. 

Desta feita, o uso do meio eletrônico para a prática dos atos processuais, 

em especial aquele objeto do presente estudo – indisponibilidade de bens e penhora 

– se encontra em perfeita consonância com a legislação vigente e os requisitos de 

segurança jurídica, e, portanto, aplicável por expressa disposição legal contida no 

artigo 1º, §1º da Lei 11.419/2006, ao processo de execução trabalhista, objeto do 

presente estudo. 

5.5.3 Acesso Eletrônico aos Bancos de Dados de Interesse Público 

Justifica-se a inserção de tal temática no presente estudo haja vista que os 

dados constantes dos repositórios de informações que tem interesse para o 

Processo Judicial consubstanciam-se em Documentos Eletrônicos (arquivos 

digitais), protegidos contra o acesso indiscriminado, bem como, que para 

perfectibilizar a ordem de indisponibilidade de bens, deverá o juiz ter acesso ao 

banco de dados dos órgãos e entidades de supervisão e registro de propriedade de 

bens em geral. 

Enquanto Projeto de Lei 5.828/01, a Lei 11.419/2006, sofreu crítica pelo 

relator Senador Osmar Dias, nos seguintes termos: 

[...] materialmente inconstitucional é o artigo 11, uma vez que exige de 
todas as pessoas jurídicas nacionais que passem a oferecer acesso 
eletrônico a suas bases de dados que possam ter relevância em qualquer 
processo judicial – e é o mesmo que dizer todas as bases – flagrantemente 
violando o direito ao sigilo das informações, resguardado, entre outros 
dispositivos, pelo art. 5º, inc. XII da Constituição Federal.71 

Não obstante as razões invocadas pelo relator, o dispositivo foi restaurado 

nos termos do artigo 13 da Lei 11.419/2006: 

Art. 13.  O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio 
eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à 
instrução do processo. 

§ 1o  Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre 
outros existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por 
concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que 
contenham informações indispensáveis ao exercício da função judicante. 

                                                
71 CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo Judicial Eletrônico. Curitiba: Juruá. 2007, p. 119-
120. 
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§ 2o  O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer meio 
tecnológico disponível, preferentemente o de menor custo, considerada sua 
eficiência. 

Cabe perquirir-se, nesse momento, portanto, da harmonização entre direitos 

de distintas naturezas: o direito a intimidade e vida privada e o de outro lado, o 

interesse da coletividade. 

Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar sobre os poderes do juiz e o 

resguardo da intimidade do devedor na execução por quantia certa, assim se 

manifesta na espécie: 

Não é comum pensar que o credor, ou mesmo o juiz de ofício, não podem 
solicitar informações à Receita Federal, ao Banco Central ou aos bancos e 
empresas privadas, em razão da necessidade de resguardo ao direito de 
intimidade do devedor.[...] 

Ainda que se considere a existência de um direito fundamental ao sigilo de 
dados, o certo é tal direito, diante do critério da proporcionalidade, ceder ao 
direito fundamental do credor à efetividade da tutela jurisdicional, todas as 
vezes que o devedor mantém posição de inércia de pagar ou nomear bens 
à penhora. [...] 

Por isso não há como aceitar a procedência do julgado do STJ que concluiu 
que o “o juiz da execução fiscal só deve deferir pedido de expedição de 
ofício à Receita Federal, ao Banco Central e às demais instituições 
detentoras de informações sigilosas sobre o executado, após o exeqüente 
comprovar não ter logrado êxito em suas tentativas de obtê-las para 
encontrar o executado e seus bens72”. 

Ao parece, esse julgado esquece que o devedor possui a obrigação de 
nomear bens à penhora em obediência ao art. 655 do CPC, que prioriza, em 
seu inciso I, o dinheiro. Diante do descumprimento dessa obrigação, viola-
se o direito do credor de obter dinheiro para a satisfação do seu crédito. 
Afrontando o devido processo legal, o devedor nega, por conseqüência, o 
direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 73 

Na colisão entre o direito privado a intimidade e o interesse da coletividade 

no direito fundamental à tutela efetiva, impõe destacar a doutrina de Bandeira de 

Mello: 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é 
principio geral do Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria 
condição de sua existência. Assim, não se radica em dispositivo algum da 
Constituição, ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifestações 

                                                
72 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 282717, da 1a Turma, Rel Min. Garcia 
Vieira, DJ 11.12.2000, disponível em 
<http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/JurImagem/frame.asp?registro=200001053388&data=11/12/2
000>. Acesso em: 11 jan. 2008. 
73 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2004. p. 645-646. 



58 
 

concretas dele, como, por exemplo, os princípios da função social da 
propriedade, da defesa do consumidor ou do meio ambiente (art. 170, III, V 
e VI), ou tantos outros. Afinal, o princípio em causa é um pressuposto lógico 
do convívio social. 74 

De outra banda, como afirma o próprio autor, o princípio da dignidade da 

pessoa humana é fundamento da República do Brasil e afasta a idéia do predomínio 

absoluto das concepções transpessoalistas de Estado e Nação em detrimento da 

liberdade individual. Assim sendo, deve-se agir com cautela e moderação, 

observado o principio da razoabilidade e proporcionalidade que informam o direito. O 

objetivo da salvaguarda do Direito a Intimidade é proteger a pessoa humana do uso 

pernicioso de informações que dizem respeito a sua intimidade. Na esfera judicial, 

deve-se objetivar a busca da verdade real no processo, além da dar cumprimento ao 

direito fundamental da efetividade às suas decisões. 

Desta feita, conforme leciona Edilberto Barbosa Clementino, “a resposta 

para essa indagação encontra-se na hermenêutica que privilegie determinados 

Princípios prevalentes em detrimento de outros com a redução do alcance do 

Princípio de menor valor axiológico no caso concreto”. 75 

Sob tal prisma, parece-nos que o Código de Processo Civil e o Código 

Tributário Nacional trazem importante resguardo ao direito de intimidade e sigilo de 

dados do devedor, estabelecendo o parágrafo segundo do artigo 655-A do CPC, que 

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

valor indicado na execução” e estabelecendo o parágrafo primeiro do artigo 185-A 

do CTN que “a indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao 

valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da 

indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite”. 

Desta feita, portanto, o juiz determinará a indisponibilidade dos ativos 

financeiros junto à instituição bancária até o limite do quando devido, sem tomar 

conhecimento, portanto, da movimentação financeira do devedor, vindo ao processo 

somente a informação prestada pelo agente financeiro sobre o resultado da medida 

e o quantum indisponibilizado. Sobre tal tema, outrossim, importante que sejam 

trazidas algumas ilações ao debate, o que será objeto de breve estudo a seguir. 
                                                
74 MELLO, Celso Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 
p. 67-68. 
75 CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo Judicial Eletrônico. Curitiba: Juruá. 2007, p. 127. 
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6 SIGILO BANCÁRIO 

 

Necessário ao presente estudo uma análise pouco mais acurada das 

questões atinentes ao sigilo bancário em razão da extrema controvérsia existente 

sobre a matéria e das extensas argumentações lançadas por aqueles que advogam 

a inconstitucionalidade de o juiz indisponibilizar e penhorar valores existentes nas 

contas bancárias do devedor executado. 

 

6.1 CONCEITO E FUNDAMENTOS 

 

Resta imprescindível um breve comentário a respeito do fundamento que 

ensejou a construção do direito ao “sigilo bancário”. Inúmeras teorias foram 

desenvolvidas com o fito de esclarecer a origem do instituto. Rápidas pinceladas a 

respeito das principais serão lançadas na seqüência. 

Segundo Álvaro Mello Filho, a teoria consuetudinária ou teoria do uso, que 

tem como principais expoentes Molle e Goisi, na Itália, e Garrigues, na Espanha, 

situa o fundamento do sigilo bancário nos usos e costumes, pois provém da relação 

de confiança estabelecida com os bancos. Em outras palavras, prega a concepção 

de que o sigilo bancário funda-se no costume comercial de respeitar o segredo 

bancário. 76 Para Paulo Quezado e Rogério Lima, “o equívoco dessa teoria está em 

confundir fundamento jurídico com fonte jurídica”.77 

Para os que comungam da teoria da responsabilidade civil, o sigilo tem 

assento no dever das instituições financeiras de não prejudicar os clientes que se 

servem dos seus serviços, de maneira que a conseqüência de uma possível 

infração, conforme leciona Maria José Oliveira Lima Roque, “será a reparação do 

dano pelo responsável”. Referida autora, porém, apresenta a crítica de que a teoria 

em epígrafe limita-se a esclarecer a fonte do sigilo bancário, deixando lacunas, no 

entanto, quanto ao seu fundamento, pois não responde o porquê da sua existência. 

78 

Segundo Álvaro Mello Filho, a teoria do contrato ou contratualista tem em 

Sheerer o seu principal defensor, o qual sustenta a idéia de que o sigilo bancário é 

                                                
76 MELLO FILHO, A. Dimensões Jurídicas do Sigilo Bancário. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 
287, set. 1984, p. 471. 
77 QUEZADO, P.; LIMA, R. Sigilo Bancário. São Paulo: Editora Dialética, 2002. p. 23. 
78 ROQUE, M. J. O. L. Sigilo Bancário & Direito a Intimidade. Curitiba: Juruá, 2001. p. 19. 
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oriundo da relação contratual entre o banco e o cliente, constituindo um dever 

acessório situado ao lado do dever principal que constitui objeto do contrato. Dita 

orientação, porém, é criticada pelo citado autor, uma vez que neste cenário o sigilo 

bancário coloca-se como uma das arestas fundamentais em que se sustentam as 

operações bancárias, ou seja, os contratos. 79 

Paulo Quezado e Rogério Lima apontam a teoria do segredo profissional 

indicando suas origens na doutrina jurídica francesa, propugnando os seus 

defensores a noção de que o fundamento do sigilo reside no dever de segredo que é 

inerente ao profissional bancário. 80 

Segundo Álvaro Mello Filho, os seguidores da teoria da obrigação jurídica 

partilham da idéia de que o sigilo bancário encontra fundamento em uma norma 

legal, contrariando o pensamento, portanto, que o vislumbra nos usos e costumes 

consagrados. 81 

Os adeptos da teoria da liberdade de negação apregoam que o 

fundamento do sigilo é a liberdade. Paulo Quezado e Rogério Lima assinalam que: 

 
Especificamente, a liberdade é vista por uma ótica negativa. Com base na 
liberdade, tem o cidadão o direito de não permitir que sua privacidade seja 
revelada. Todo sigilo existe, em última análise, como expressão da 
liberdade; direito este inerente ao ser humano. O homem exercita a 
liberdade tanto de maneira positiva, como negativa.82 

 

Realmente, a existência do sigilo está ligada, fundamentalmente, à 

necessidade e ao direito que todo cidadão têm de desejar que os seus segredos não 

sejam revelados, senão aos seus respectivos interessados. Logo, o sigilo não 

guarda relação – à luz do seu fundamento – com a profissão ou com o exercício 

financeiro. Na verdade, este último, a exemplo de outros serviços prestados, é que 

depende, sob pena de falibilidade, do sigilo e do segredo entre seus operadores, 

bancos e clientes. 

De Plácido e Silva assevera que o termo sigilo é empregado na mesma 

significação que segredo, ou seja, “Segredo exprime o que se tem conhecimento 
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particular, sob reserva ou ocultante. É o que não se deve, não se quer, ou não se 

pode revelar, para que não se torne público, ou conhecido”. No entanto, imperando 

nele a idéia de que algo está sob selo ou sinete, o sigilo traduz, com maior rigor, o 

segredo que não pode e nem deve ser divulgado, importando o contrário, assim, em 

quebra de dever imposto à pessoa que tem a obrigação de guardá-lo, geralmente 

em razão da sua profissão ou de seu ofício. 83 

Sérgio Carlos Covello por sua vez, entende que o sigilo bancário é a 

obrigação atribuída aos bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações 

que venham a obter em virtude de sua atividade profissional.84 

Por seu turno, Luiz Fernando Bellinetti, o conceitua como o dever jurídico 

que têm as instituições de crédito e as organizações auxiliares e seus empregados 

de não revelar, salvo justa causa, as informações que venham a obter em virtude da 

atividade bancária a que se dedicam.85 

Para Arnoldo Wald o sigilo bancário enquadra-se no conceito mais amplo do 

segredo profissional, que tem merecido uma proteção de maior amplitude pelo 

ordenamento jurídico pátrio, tanto que a sua violação caracteriza crime (art. 154 do 

Código Penal).86 

Na concepção de Marco Antonio de Barros, “sigilo é o meio, o instrumento 

de que se servem os interessados para manter íntegro o desconhecimento de um 

fato”.87 

De outra sorte, nas palavras de Hélio Apoliano Cardoso, “o sigilo outra coisa 

não é senão o segredo profissional ou institucional oriundo do interesse público e 

social”.88 

Em suma, o sigilo pode ser perfeitamente conceituado, em palavras de fácil 

compreensão, como “o segredo que não deve ser violado”.89 

                                                
83 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. vols. III e IV. Edição universitária. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1996. p. 231. 
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85 BELLINETTI, L. F. Limitações legais ao sigilo bancário. Revista de Direito do Consumidor. São 
Paulo, v. 18, abril/jun 1996. p. 141-161. 
86 WALD, A. O Sigilo Bancário no Projeto de Lei Complementar n.º 70. Cadernos de Direito 
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2002. p. 225. 
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Porém, independentemente do conceito que se adote, é de fundamental 

importância para a exata compreensão dos seus contornos e limites o estudo da 

regra esculpida no inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, na medida em que 

atualmente predomina o entendimento de que a proteção conferida ao sigilo 

bancário está agasalhada neste dispositivo constitucional, que cristalinamente 

estabelece: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização por dano material ou moral decorrente 

de sua violação”. 

A propósito desta questão, convém esclarecer que alguns autores 

consideram as expressões “intimidade” e “privacidade” meros sinônimos. Outros, 

porém, estabelecem nítida diferenciação acerca do significado dos vocábulos supra 

aludidos, atribuindo-lhes conceitos interpretativos divergentes, que conduzem à 

conclusão de que ambos alcançam esferas jurídicas distintas. 

Celso Ribeiro Bastos e Manuel G. Ferreira Filho filiam-se à corrente 

doutrinária que defende a tese de que cada uma das palavras em estudo possui 

significado próprio. Para o primeiro, a privacidade “abrange a faculdade do indivíduo 

de não permitir que situações que lhe dizem respeito tornem-se conhecidas de 

outras pessoas”.90 Para o segundo, a privacidade do indivíduo não envolve o 

público, a comunidade, mas eventualmente apenas um grupo de pessoas íntimas.91 

Portanto, a privacidade diz respeito às opções pessoais, aos 

comportamentos, aos acontecimentos, às formas de convivência, enfim, que o 

sujeito não quer revelar ao público, que se apresenta nessa relação como terceiro. 

Já a intimidade, para os dois autores supra citados, está inserida no âmbito da 

privacidade, sendo, portanto, mais restrita aos assuntos que o indivíduo tem o direito 

de não revelar sequer às pessoas da família, porquanto não envolvem direitos de 

terceiros. 

A respeito do assunto, leciona Tércio Sampaio Ferraz Júnior: 

 
Visa a assegurar ao indivíduo a sua identidade diante dos riscos 
proporcionados pela niveladora pressão social e pela incontrastável 
impositividade do poder político. Aquilo que é exclusivo é o que passa pelas 
opções pessoais, afetadas pela subjetividade do indivíduo e que não é 
guiada nem por normas nem por padrões objetivos. No recôndito da 
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p. 60. 
91 FERREIRA FILHO, M. G. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, v. 
1, 1997. p. 36. 



63 
 

privacidade se esconde a intimidade. A intimidade não exige publicidade 
porque não envolve direitos de terceiros. No âmbito da privacidade, a 
intimidade é o mais exclusivo dos seus direitos.92 

 

Ao analisar o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, José Afonso da 

Silva reconhece a dificuldade de distinção entre as esferas jurídicas concernentes à 

vida privada e à intimidade do indivíduo: 

 
O dispositivo põe, desde logo, uma questão, a de que a intimidade foi 
considerada um direito diverso dos direitos à vida privada, à honra e à 
imagem das pessoas, quando a doutrina os reputava, com outros, 
manifestação daquela. De fato, a terminologia não é precisa. Por isso, 
preferimos usar a expresão direito à privacidade, num sentido genérico e 
amplo, de modo a abarcar todas essas manifestações da esfera íntima, 
privada e da personalidade, que o texto constitucional em exame 
consagrou. Toma-se, pois, a privacidade como o “conjunto de informação 
acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, 
ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a 
isso poder ser legalmente sujeito”. A esfera da inviolabilidade, assim, é 
ampla, “abrange o modo de vida doméstico, nas relações familiares e 
afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome, imagem, pensamentos, 
segredos, e, bem assim, as origens e planos futuros do indivíduo”. 
[...] 
Não é fácil distinguir vida privada de intimidade. Aquela, em última análise, 
integra a esfera íntima da pessoa, porque é repositório de segredos e 
particularidades do foro moral e íntimo do indivíduo. Mas a Constituição não 
considerou assim. Deu destaque ao conceito, para que seja mais 
abrangente, como conjunto de modo de ser e viver, como direito de o 
indivíduo viver sua própria vida.93 

 

Ao tratar especificadamente do sigilo bancário, assinala Ives Gandra da Silva 

Martins: 
O sigilo bancário ampara-se nos incisos X e XII do art. 5º da CF/88, 
identificando-se com o sigilo de dados; [...] tendo a CF/88 flexibilizado 
apenas a violação de comunicações telefônicas, nem mesmo a autoridade 
judiciária poderia determinar a violação daqueles dados.  
Todavia, interpretando-se possível a violação, deve dar-se apenas através 
de autorização judicial e, sendo garantia derivada de cláusula pétrea, não é 
possível modificá-la através de Lei Complementar, estendendo poderes ao 
Fisco e/ou ao Ministério Público para tal ato.94 

 

No mesmo sentido Eivany A. Silva:  
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o sigilo bancário é espécie do gênero 'sigilo de dados’, constituindo em um 
direito fundamental, protegido constitucionalmente, inserto que está no rol 
dos direitos e garantias individuais, ou seja, em 'cláusulas pétreas' da Carta 
Magna, não podendo portanto, ser modificado nem mesmo por Emenda à 
Constituição e, portanto, muito menos, por legislação de hierarquia 
inferior.95 

 

Tal posição, porém, parte da premissa de que o sigilo bancário está 

protegido pelo inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal, que assim enuncia: “é 

inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e 

das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal”. 

 

A propósito, ao proferir o seu voto no julgamento da PET 577, assentou o 

Ministro Carlos Velloso:  

 
Em primeiro lugar, para dizer que tenho o sigilo bancário como espécie do 
direito à privacidade, que é inerente à personalidade das pessoas, já que 
não seria possível que a vida destas pudesse ser exposta a terceiros. Isto 
está inscrito no inc. X do art. 5º da Constituição: “são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação”. 
Faço residir, portanto, no inciso X, do art. 5º, da Constituição, o sigilo 
bancário, que tenho como espécie do direito à privacidade. 96 

 

Por sua vez, no voto de sua autoria, assinalou o Ministro Celso Mello: 

 
A tutela jurídica da intimidade constitui – qualquer que seja a dimensão em 
que se projete – uma das expressões mais significativas em que se 
pluralizam os direitos da personalidade. Trata-se de valor 
constitucionalmente assegurado (CF, art. 5º, X), cuja proteção normativa 
busca erigir e reservar, em favor do indivíduo – e contra a ação expansiva 
do arbítrio do Estado – uma esfera de autonomia intangível e indevassável 
pela atividade persecutória do Poder Público, apta a inibir e a vedar o 
próprio acesso dos agentes governamentais. 
O direito à inviolabilidade dessa franquia individual – que constitui um dos 
núcleos básicos em que se desenvolve, em nosso País, o regime das 
liberdades públicas – ostenta, no entanto, caráter meramente relativo. Não 
assume e nem se reveste de natureza absoluta. Cede, por isso mesmo, às 
exigências impostas pela preponderância axiológica e jurídico-social do 
interesse público. 
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[...]. 
A relevância do direito ao sigilo bancário – que traduz, na concreção do seu 
alcance, uma das projeções realizadoras do direito à intimidade – impõe, 
por isso mesmo, ao Poder Judiciário, cautela e prudência na determinação 
de ruptura da esfera de privacidade individual, que o ordenamento jurídico, 
em norma de salvaguarda, pretendeu submeter à cláusula tutelar de 
reserva.97 

 

Acompanhando tal entendimento, destacou o Ministro Paulo Brossard, no 

voto de sua lavra: “mais do que as leis, a Constituição assegura o direito à 

privacidade. Esse direito, porém, como em geral os direitos, não é absoluto, admite 

temperamentos. O sigilo bancário é um aspecto do direito à privacidade, não é, 

porém, absoluto. Tudo isso é cediço”.98 

Entendimentos à parte, o que importa é ressaltar que o sigilo bancário 

integra a intimidade do indivíduo, pois este confia à instituição bancária as suas 

intenções e os seus projetos pessoais, transformando-a muitas vezes, nas palavras 

de Cabrera99, em sua confidente. O cliente objetiva um bom resultado na operação 

que pretende realizar e, para tanto, necessita transmitir os seus dados pessoais à 

entidade bancária100.  

Uma vez delineadas as linhas gerais que envolvem o direito ao sigilo 

bancário no plano constitucional, faz-se mister a precisa definição do seu conteúdo e 

alcance, sem descurar das exceções consagradas na legislação infraconstitucional. 

Com efeito, como ocorre na generalidade dos países desenvolvidos, no 

Brasil as entidades bancárias exercem relevante função na mobilização do crédito 

em benefício do desenvolvimento econômico. Tais instituições não mais se limitam a 

captar depósitos e a conceder empréstimos a terceiros. Na tentativa de atrair novos 

clientes, prestam importantes serviços à sociedade em segmentos que transbordam 

a atividade bancária propriamente dita, atuando no pagamento de salários e 

aposentadorias e no recebimento de impostos e contas em geral (luz, gás, telefone, 

etc...), sem olvidar o incentivo e o apoio prestados à indústria, ao comércio, à 

agricultura e à pecuária. 
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Por mais organizadas que sejam, as entidades bancárias ainda não dispõem 

de mecanismos capazes de afastar a possibilidade de falhas no sistema, de modo a 

extirpar o risco de prejuízos aos clientes ou a terceiros, dada a infinidade de 

operações que diuturnamente desenvolvem. 

Nesse contexto o sigilo bancário assume posição de destaque, 

representando um dever jurídico imposto às instituições bancárias, que impede a 

divulgação de informações atinentes às movimentações financeiras dos seus 

respectivos clientes. Trata-se, pois, de direito fundamental de defesa expressamente 

tutelado pelo Estado. 

Para Carlos Alberto Hargstron, tal proteção estatal é necessária “para 

garantir a segurança jurídica e social, bem como a estabilidade econômica”.101 

Obviamente, parece ser intrínseco à atividade bancária o dever de guardar sigilo 

sobre as movimentações financeiras dos clientes.  

Roberto Quiroga Mosquera situa a proteção ao sigilo bancário entre os 

princípios informadores do mercado financeiro e de capitais, qualificando-a como 

expressão do direito à privacidade, edificado nos incisos X e XII do art. 5º da 

Constituição Federal. Segundo o referido autor: 

 
Dados que dizem respeito aos valores depositados em contas correntes 
bancárias, tipos e formas de aplicações financeiras, rendimentos auferidos 
em operações bursáteis, etc., representam coisas íntimas daqueles que 
participam do mercado financeiro e de capitais. Tais dados não podem ser 
revelados sem que haja autorização legal para tanto, ou autorização 
expressa daquele que detém referido direito. Trata-se de direito 
personalíssimo, devendo manter-se em sigilo por aqueles que 
eventualmente o detenham (instituições financeiras, magistrados, auditores 
do Bacen, funcionários da CVM etc.), em razão de sua atividade 
profissional. O ocultamento dessas informações é atitude ética, moral e, em 
especial, atitude expressamente assegurada pelo Texto Magno. 102 

 

No entanto, é evidente que a proteção conferida ao sigilo bancário não pode 

servir de escudo para condutas criminosas e ilícitas. Aliás, já decidiu o Supremo 

Tribunal Federal que nenhuma liberdade individual é absoluta, sendo possível 

inclusive, respeitados certos parâmetros, a interceptação das correspondências e 

                                                
101 HARGSTRON, C. A. O sigilo bancário e o poder público. Revista de Direito Mercantil. São Paulo: 
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das comunicações telegráficas e de dados, sempre que as liberdades públicas 

estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas.103  

O direito ao sigilo bancário não escapa deste contexto. É também de 

natureza relativa, motivo pelo qual cede espaço diante de relevante interesse 

público, social ou da justiça. Abordando a questão, anotou o Ministro Carlos Velloso, 

do Supremo Tribunal Federal (STF): 

 
O sigilo bancário protege interesses privados. É ele espécie de direito à 
privacidade, inerente à personalidade das pessoas e que a Constituição 
consagra (C.F., art. 5º, X), além de atender a “uma finalidade de ordem 
pública, qual seja a de proteção do sistema de crédito”, registra Carlos 
Alberto Hagstrom, forte no magistério de G. Ruta (“Le Secret Bancaire em 
Droit Ialien”, Rapport, p. 17; Carlos Alberto Hagstrom, “O Sigilo Bancário e o 
Poder Público”, Rev. de Direito Mercantil, 79/34). Não é ele um direito 
absoluto, devendo ceder, é certo, diante do interesse público, do interesse 
da justiça, do interesse social, conforme, aliás, tem decidido esta Corte 
(RMS n. 15.925-GB, Relator o Ministro Gonçalves de Oliveira; RE n. 71.640 
– BA, Relator Ministro Djaci Falcão, RTJ 59/571; MS 1.047, Relator Ministro 
Ribeiro da Costa, Rev. Forense 143/154; MS 2,172, Relator Ministro Nelson 
Hungria, “DJ”de 5.1.54; RE n. 94.608 – SP, Relator Ministro Cordeiro 
Guerra, RTJ 110/195). Esse caráter não absoluto do segredo bancário, que 
constitui regra em direito comparado, no sentido de que deve ele ceder 
diante do interesse público, é reconhecido pela maioria dos doutrinadores 
(Carlos Alberto Hagstrom, ob. cit. pág. 37; Sérgio Carlos Covello, “O Sigilo 
Bancário como Proteção à Intimidade”, Rev. dos Tribs., 648/27, 29; Ary 
Brandão de Oliveira, “Considerações Acerca do Segredo Bancário”, Rev. de 
Dir. Civil, 23/114, 119). O Segredo há de ceder, entretanto, na forma e com 
observância de procedimento estabelecido em lei.104  

 

Nas palavras do Ministro Celso de Mello: 

 
O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime 
jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as 
informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, 
destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de 
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum 
direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou 
com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. Por estes motivos, 
razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio 
de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a 
adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das 
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos 
estabelecidos pela própria Constituição.105 

 

                                                
103 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 1.ª T. HC n.º 70.814-5/SP. Rel. Min. Celso de Mello. DJ 24 
jun. 1994. p. 16.650. 
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Em suma, não se trata de um direito absoluto, na medida em que o sigilo 

bancário não se presta a servir de sustentáculo para a prática de atos ilícitos e 

delituosos, capazes de agredir relevante interesse público, social ou da justiça e, por 

decorrência, da sociedade em geral. Logo, em situações específicas é possível o 

acesso às informações que, num primeiro momento, detinham a característica de 

sigilosas, inclusive no interesse da justiça. 

Enfrentando a matéria, assim decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça: 
EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAL PENAL. 
PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO NÃO ABSOLUTO 
À INTIMIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. VERDADE REAL. 
DEFERIMENTO. JUÍZO DE VALOR SOBRE A PROVA PRETENDIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. 
I – É certo que a proteção ao sigilo bancário constitui espécie do direito à 
intimidade consagrado no art. 5o, X, da Constituição, direito esse que revela 
uma das garantias do indivíduo contra o arbítrio do Estado. Todavia, não 
consubstancia ele direito absoluto, cedendo passo quando presentes 
circunstâncias que denotem a existência de um interesse público superior. 
Sua relatividade, no entanto, deve guardar contornos na própria lei, sob 
pena de se abrir caminho para o descumprimento da garantia à intimidade 
constitucionalmente assegurada [...]106. 

 

Finalmente, e não menos importante, é necessário lembrar que o inciso II, do 

artigo 197, do Código Tributário Nacional, a despeito de tratar da matéria ora em 

debate, dirige-se especificamente à autoridade fiscalizadora, a quem confere a 

prerrogativa de requisitar aos bancos e às instituições financeiras, mediante 

intimação por escrito, informações que disponham sobre terceiros, excetuando-se, 

porém, àquelas protegidas pelo sigilo bancário, e não a autoridade judicial.  

 

Feitas as considerações acima, cumpre agora definir se o sigilo bancário 

pode ser excepcionalmente quebrado, respeitados o procedimento e a forma 

estabelecidos em lei, com a exclusiva finalidade de possibilitar a busca de 

informações e conseqüente penhora de fundos do executado disponíveis em 

instituições bancárias, vinculados a contas correntes de sua titularidade. 

 

 

 

 
                                                
106 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial do STJ. Agravo Regimental no Inquérito nº 
187 – DF (96.0000038-7). Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ 16.set.1996. 
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6.2 QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PENHORA DE FUNDOS DISPONÍVEIS EM 

ENTIDADES BANCÁRIAS 

 

Vem de longa data a discussão acerca dos critérios aplicáveis para a 

solução dos problemas cotidianamente enfrentados pelos Tribunais pátrios a 

respeito do tema em epígrafe, sem que se tenha ainda conseguido uma posição 

plenamente satisfatória, principalmente no que tange à prática de medidas no 

desenrolar do processo de execução, voltadas para a obtenção de informações 

acerca de fundos dos devedores disponíveis em entidades bancárias, em contas de 

sua titularidade. 

É nesse contexto que será estudada a quebra do sigilo bancário, 

enfatizando-se as hipóteses de cabimento e a sua importância para a celeridade e 

eficiência do processo de execução, na tentativa de adaptá-lo à tendência mundial 

voltada para a efetividade, tida como pressuposto para o verdadeiro acesso à justiça 

e, por corolário, para a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva 

(CF/88, art. 5º, inc. XXXV). 

Apesar de resguardado pela Constituição Federal na qualidade de direito 

fundamental, já que umbilicalmente ligado ao direito à intimidade, é evidente que o 

sigilo bancário não detém caráter absoluto. Advertem Paulo Quezado e Rogério 

Lima que “o direito ao sigilo bancário, assim como todos os direitos, são relativos, 

pois o ordenamento jurídico, como se infere na própria terminologia, consiste em 

uma ordem de direitos, os quais devem conviver harmoniosamente, sem que a 

prática de um inviabilize a de outro.”107 

Significa dizer, em outras palavras, que certos direitos contemplados na 

Magna Carta, ainda que qualificados de fundamentais, podem ser excepcionados 

com a finalidade de possibilitar, num dado caso concreto, a concreção de outros 

direitos constitucionais que também ostentam a condição de fundamentais.  

Logo, em determinadas hipóteses excepcionais o interesse particular do 

indivíduo cede espaço, principalmente quando cotejado com o interesse público, 

com o interesse social ou com o interesse da justiça. Pondere-se: 

 

EMENTA. Não tem caráter absoluto a garantia do sigilo bancário, cuja 
dispensa se acha regulada pelo parágrafo 1º do art. 38 da Lei 4.595/64, 

                                                
107 QUEZADO, P.; LIMA, R. Sigilo Bancário. São Paulo: Editora Dialética, 2002. p. 36. 
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sendo facultada ao Juiz a providência, em caso de relevante interesse 
público.108  

 

É verdade que o desrespeito, puro e simples, do sigilo bancário caracteriza 

flagrante violação aos mais comezinhos direitos constitucionais, inerentes à própria 

personalidade do indivíduo. Essa inviolabilidade, porém, não é oponível em 

situações excepcionais previstas em lei, nas quais o sigilo bancário pode ser objeto 

de “invasão” por terceiros, enquanto direito de caráter meramente relativo.  

É o caso, por exemplo, de necessidade de obtenção de dados bancários 

sigilosos no curso do processo judicial, situação em que o juiz deve determinar a 

prestação das respectivas informações pelas instituições financeiras, as quais 

ficarão acessíveis somente às partes envolvidas no litígio, para utilização restrita ao 

fim que originou a respectiva medida. Ou então a hipótese de averiguação de 

eventual ilícito, que autoriza a quebra do sigilo bancário em qualquer fase do 

inquérito ou do processo judicial (LC 105/2001, artigo 1º, parágrafo 4º). 

Em que pese o até aqui exposto, é oportuno recordar que a quebra do sigilo 

bancário constitui medida excepcional. Neste detalhe a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é uníssona. Inclusive, no julgamento da Recl. nº 511-9/PB, 

assentou o Min. Celso de Mello: 

 

 
A quebra do sigilo bancário – ato que se reveste de extrema gravidade 
jurídica e cuja prática pressupõe, necessariamente, a competência do órgão 
judiciário que a determina – só deve ser decretada, e sempre em caráter de 
absoluta excepcionalidade, quando existentes fundados elementos de 
suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível 
autoria de prática delituosa por parte daquele que sofre a investigação 
penal realizada pelo Estado. A relevância do direito do sigilo bancário – que 
traduz, na com concreção do seu alcance, uma das projeções realizadoras 
do direito à intimidade – impõe, por isso mesmo, cautela e prudência ao 
órgão competente ao Poder Judiciário (o Supremo Tribunal Federal, no 
caso) na determinação da ruptura da esfera de privacidade individual que o 
ordenamento jurídico, em norma de salvaguarda, pretendeu submeter à 
cláusula tutelar de reserva constitucional (CF., art. 5.º, X).109 

 

 

 

                                                
108 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. PET 1564 AgR/RJ. Rel. Min. Octávio Gallotti. DJ 27 
ago. 1999.   
109 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recl. n. 511-9/PB. Emendário STF n. 1800-01. Rel. Min. 
Celso de Mello. p. 88. 
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No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

 
Constitucional – Sigilo bancário – Excepcionalidade – Direito à privacidade – 
Princípio constitucional. sigilo bancário. Direito à privacidade do cidadão. 
Quebra do sigilo. Requisitos legais. Rigorosa observância. A ordem jurídica 
autoriza a quebra do sigilo bancário, em situações excepcionais. Implicando, 
entretanto, na restrição do direito à privacidade do cidadão, garantida pelo 
princípio constitucional, é imprescindível demonstrar a necessidade das 
informações solicitadas, com o estrito cumprimento das condições legais 
autorizadoras.110 

 

A Lei Complementar 105/2001 trata da matéria em debate, do sigilo das 

operações de instituições financeiras, aí incluídas as entidades bancárias. 

 O parágrafo 4º, do artigo 1º, da Lei Complementar 105/2001, 

expressamente autoriza o Poder Judiciário, mediante decisão devidamente 

fundamentada, nos moldes do inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, a 

quebrar o sigilo bancário em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, 

desde que tal medida seja necessária para a apuração de qualquer ilícito e esteja 

amparada em fundada suspeita ou indícios idôneos e reveladores de possível 

conduta desta natureza. O inciso VIII, do parágrafo 4º, do seu artigo 1º, a LC 

105/2001, explicitamente consagra a possibilidade de quebra do sigilo bancário na 

hipótese de “ocultação de bens, direitos e valores”.  

Diante deste cenário, cumpre indagar se a pesquisa destinada a 

identificação de fundos disponíveis do devedor em instituições financeiras, de modo 

a possibilitar a descoberta de bens suscetíveis de penhora, caracteriza uma das 

situações especiais em que é possível a requisição de informações pelo juiz 

responsável pelo processamento da execução a entidade bancária.  

A despeito da excepcionalidade da sua quebra, o sigilo bancário não pode 

servir de óbice para que sejam realizados os escopos jurídicos, sociais e políticos do 

processo e da própria jurisdição, de maneira a representar, por exemplo, entrave na 

busca de informações de bens dos devedores suscetíveis de penhora, de modo a 

prejudicar a efetividade do processo de execução e, por mero corolário, a própria 

garantia de amplo acesso à justiça propugnada pelo legislador constituinte. 

A menos que se entenda que o direito fundamental à tutela jurisdicional 

efetiva não merece prevalecer diante do direito também fundamental à intimidade, 

                                                
110 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recl. n. 511-9/PB – Ementário STF n. 1800-01. Rel. Min. 
Celso de Mello. p. 88. 
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dada as possibilidades fáticas e jurídicas que reinam na hipótese concreta ora em 

discussão, nada justifica a relutância na quebra do sigilo bancário, tendo em conta a 

tutela prometida pelo direito material e as necessidades concretas da parte que o 

detém. Acresça-se que a manutenção do quadro atual, especialmente no que diz 

respeito à ausência de efetividade do processo de execução, inegavelmente afeta a 

legitimidade do Poder Judiciário perante a sociedade, na medida em que conduz à 

descrença dos jurisdicionados na sua capacidade de enquanto poder estatal, 

solucionar eficientemente os conflitos de interesses que lhe são submetidos à 

apreciação. 

 

Salienta José Renato Nalini: 

 
A Justiça, como serviço público essencial, não vem atravessando incólume 
as turbulências de uma sociedade em célere transformação. Atinge-a uma 
descrença generalizada, sentimento comum a toda prestação estatal. O 
desafio não é apenas ético, mas o de atender, com eficiência, aos reclamos 
dos usuários. O descompasso entre as necessidades de insatisfação muito 
além do mero desconforto. É inadiável a pronta adoção de alternativas 
propiciadoras de uma administração mais racional e eficaz da justiça. 111 

 

A propósito, não se pode esquecer que o ordenamento pátrio atribui 

originariamente ao devedor na ceara trabalhista o encargo de garantir o juízo pelo 

depósito da quantia ou nomeação de bens à penhora (art. 880 da CLT), reputando 

atentatório à dignidade da justiça a sua conduta de não indicar ao juiz onde se 

encontram os bens sujeitos à execução (art. 600 inciso IV do CPC). 

Daí se conclui, em última análise, que no ato preliminar da penhora de bens 

do devedor não está em jogo interesse exclusivo do credor, voltado para a 

satisfação da sua pretensão, tendo em conta o interesse do Poder Judiciário de 

desincumbir-se do poder – dever – função de exercer a jurisdição, atentando para o 

princípio da eficiência consagrado no caput do artigo 37 da Constituição Federal.  

Por tais razões não se pode emprestar caráter absoluto ao sigilo bancário 

que, diante do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e em confronto com o 

interesse da justiça, merece a devida mitigação. Aliás, sabiamente alertou o STJ que 

a proteção do sigilo bancário não deve servir de escudo para detentores de negócios 

                                                
111 NALINI, J. R. O Juiz e o acesso à justiça. 2. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 169. 
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não transparentes ou de devedores que tiram proveito dele para não honrar seus 

compromissos.112 

Sob tais fundamentos é que restou lançada a alteração legislativa que 

implicou na inclusão ao CTN do artigo 185-A (Lei Complementar 118/2005) e ao 

CPC do artigo 655-A (Lei 11.382/2006). Logo, na hipótese excepcional ora em 

análise, concentra-se no Poder Judiciário a competência para decretar a quebra do 

sigilo bancário, tendo em conta o dever de dirimir os conflitos de interesses que lhe 

foi atribuído pela Constituição Federal, com vistas à pacificação social. 

 

                                                
112 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Pleno. Ag. Instr. n. 596.655/SP. Rel. Min. Assis Toledo. DJ, 
Seção I. 16 ago.1994. p. 6. 
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7 INDISPONIBILIDADE E PENHORA DE ATIVOS EM INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS PELO SISTEMA “ON LINE”. 
 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O atendimento do direito fundamental ao processo célere e efetivo deságua 

na inevitável construção de uma nova visão da ciência do direito, consentânea com 

a realidade e com os objetivos sociais a que se destina. Afinal de contas, na sempre 

festejada advertência de Luiz Fernando Coelho, o direito não é o passado a 

condicionar o presente, mas sim o presente a construir o futuro.113 

Entrementes, para que seja possível a mudança de rumo no meio social ora 

preconizada, é imprescindível que o processo, enquanto instrumento de que se vale 

a jurisdição para prestar a tutela perseguida pelos titulares dos interesses 

ameaçados ou lesados, não se paute por um procedimento burocrático, arcaico e 

ineficiente. A dinâmica social exige a sua adaptação às necessidades do cotidiano, 

de forma a torná-lo célere e eficiente, com o aproveitamento das inovações e dos 

recursos tecnológicos recentemente introduzidos, principalmente no campo da 

informática. 

Adverte Luiz Guilherme Marinoni, quanto maior o tempo de duração do litígio 

na seara judicial, maior será a probabilidade de o processo prejudicar a parte que 

tem razão e a de premiar a que não a tem, tudo na exata proporção de sua demora, 

em total agressão ao princípio do devido processo legal. 114 

Lembre-se aqui a angústia e o sofrimento normalmente suportados pelas 

partes envolvidas no litígio. No que tange a este aspecto, acentua Cândido Rangel 

Dinamarco que: 

 
É bastante usual, ainda, a alusão à segurança jurídica, que se obtêm 
mediante os pronunciamentos jurisdicionais, a saber, a segurança quanto à 
existência, inexistência ou modo-de-ser das relações jurídicas. É inegável o 
grande valor social desse serviço que o Estado presta através do processo 
e do exercício da jurisdição. Sucede, porém, que segurança ou certeza 
jurídica, é em si mesma fator de pacificação: a experiência mostra que as 
pessoas mais sofrem as angústias da insatisfação antes de tomarem 
qualquer iniciativa processual ou mesmo durante a litispendência, 

                                                
113 COELHO, L. F. Uma teoria crítica do direito. Estudo em homenagem a Luiz Legaz y 
Lacambra. Curitiba: Bonijuris, 1993. p. 6. 
114 MARINONI, L. G. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da 
sentença. 2ª ed. São Paulo: RT, 1998. p.213. 



75 
 

experimentando uma sensação de alívio quando o processo termina, ainda 
que com solução desfavorável. 115 

 

Para que a efetividade transfira-se da retórica para o plano da realidade, é 

necessário que o processo de execução também disponha de mecanismos capazes 

de viabilizar o célere cumprimento do pronunciamento jurisdicional, de modo a 

permitir o pronto restabelecimento da estabilidade social. A simplificação dos atos e 

a criação de novas técnicas no processo de execução são opções que 

inegavelmente assumem posição de destaque na busca da tão almejada efetividade. 

 Como acentua Antonio Álvares da Silva: 
 

Sabe-se que o credor responde, para o cumprimento de suas obrigações, 
“com todos seus bens, presentes e futuros”. Art. 591 do CPC. 
Se estes bens estão depositados em banco, através de contrato normal de 
depósito bancário, a penhora poderá fazer-se sobre esta quantia já que o 
depositante – executado, ao firmar tal contrato, não perde, como é óbvio, a 
propriedade de seu dinheiro. Ao contrário, multiplica-o quando é aplicado 
em operações financeiras. 
A penhora sobre o depósito é penhora sobre dinheiro, que é o bem 
preferencial da execução segundo o art. 655 do CPC, exatamente pelo seu 
ilimitado valor de troca, baseado na circulação universal da moeda. 116 

 

As medidas em apreço normalmente não obtêm êxito quando recaem sobre 

fundos disponíveis em contas bancárias, mormente quando vinculadas a agências 

não localizadas no âmbito da competência territorial do Juízo onde tramita a 

execução. Vários fatores contribuem para ineficácia do comando, merecendo 

especial atenção a demora no trâmite da carta precatória que normalmente é 

expedida, o que naturalmente viabiliza o saque do respectivo dinheiro pelo devedor, 

inclusive para fazer frente as suas despesas cotidianas.  

Porém, o leque de problemas acima apresentado pode ser sanado pela 

implementação da técnica da penhora pelo sistema eletrônico, no qual a ordem de 

constrição judicial é cumprida no âmbito da competência territorial do Juízo que 

processa a execução, alcançando, porém, todos os fundos do devedor que 

estiverem disponíveis em contas correntes vinculadas às agências que compõem a 

rede da respectiva instituição financeira. Este, pois, é o objeto do convênio 

denominado Bacenjud, firmado entre Tribunais e o Banco Central do Brasil, para 

                                                
115 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
162. 
116 SILVA, Antonio Álvares da. Penhora on line. Belo Horizonte: Editora RTM Ltda, 2001. p. 6 



76 
 

possibilitar a tramitação eletrônica das ordens de bloqueio de numerário disponível 

nas contas bancárias dos executados. 

 

Sobre o tema, valiosa a advertência de Antonio Álvares da Silva: 

 
[...] a designação “penhora on line” tem em vista apenas os aspectos 

procedimentais pelos quais ela se faz. Não constitui nenhum tipo ou modelo 

jurídico em si mesmo. Trata-se de uma penhora como outra qualquer. 117 
 

Esclarece Carlos Henrique Bezerra Leite: 

 
É bem de ver o Convênio BACEN JUD, em nenhum momento faz referência 
à penhora, mas tão-somente a bloqueio, o que levou Marco Aurélio Aguiar 
Barreto a sustentar que o nome correto é “bloqueio eletrônico de conta 
corrente ou aplicação financeira”, e não “penhora on line”. Este autor, aliás, 
defende uma nítida distinção entre bloqueio e penhora, ressaltando que 
aquela cria uma proteção com o escopo de impedir que o objeto bloqueado 
seja penetrado ou acessado por outrem, colocando-o a salvo de ataques de 
terceiros como espécie de redoma para que o dinheiro bloqueado não 
possa ser utilizado pelo seu titular, embora permanecendo na mesma conta 
e depósito ou aplicação financeira, enquanto esta significa ato judicial pelo 
qual se apreendem ou se tomam bens do devedor para que neles se 
cumpra o pagamento da dívida ou obrigação executada, ou seja, pela 
penhora os bens são tirados do poder ou da posse do devedor, para 
servirem de garantia à execução através de autorização judicial expressa 
que determina a retirado do dinheiro da conta corrente e depositado em 
conta específica de depósito judicial, vinculada a determinado processo e 
totalmente à disposição do juízo que expediu a ordem de penhora. 118 

 

Concordamos com o entendimento esposado pelo autor citado. Com efeito, 

não é acertado falar-se na existência de penhora on line, penhora virtual ou penhora 

eletrônica, como se o ato de constrição judicial regrado nos artigos 659 e seguintes 

do CPC, pudesse assumir várias roupagens no ordenamento jurídico pátrio. Penhora 

será sempre o ato executivo que afeta determinado bem à execução, permitindo sua 

ulterior expropriação, e torna os atos de disposição do seu proprietário ineficazes em 

face do processo. O que variará, conforme o caso, será, apenas, o meio pelo qual 

ela poderá ser efetivada. E, em se tratando da penhora realizada através do 

Bacenjud, esse meio será o eletrônico ou virtual. 119  

                                                
117  SILVA, A. A. Penhora on line. Belo Horizonte: Editora RTM Ltda, 2001. p. 6.  
118 BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de Direito Processual do Trabalho. 3. ed. São Paulo: 
LTr, 2005. p. 733. 
119 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 4. ed. São Paulo: RT, 1997. p. 464. 
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Por outro lado, se considerarmos que a penhora possa ser on line, virtual, ou 

eletrônica, estaríamos criando um novo instituto de constrição judicial, 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 Bacenjud. 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, inciso IX, da Constituição da República. 

Nesse sentido, a recente alteração implementada pela Lei 11.382/2006, ao 

inserir o artigo 655-A no Código de Processo Civil é clara ao estabelecer que o juiz 

pode requisitar por meio eletrônico a informação sobre a existência de ativos em 

nome do executado junto ao sistema bancário, podendo no mesmo ato, determinar 

sua indisponibilidade até o valor indicado na execução, o que deixa claro, que a 

medida eletrônica expedida pelo juiz não se constitui em penhora, mas sim em 

medida preparatória a esta. 

Cumprida a medida requisitada pelo juiz, cumpre ser perfectibilizada a 

penhora sobre os valores indisponibilizados (penhora de dinheiro), cujo montante 

deverá ser transferido para “o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou em um 

banco, de que o Estado-Membro da União possua mais de metade do capital social 

integralizado; ou, em falta de tais estabelecimentos de crédito, ou agências suas no 

lugar, em qualquer estabelecimento de crédito, designado pelo juiz”, na forma 

estabelecida pelo artigo 666, inciso I do CPC, também com nova redação dada pela 

Lei 11.382/2006. 

 

7.2 NUMERÁRIO. DISPONIBILIDADE 

 

Antes de adentrar na discussão do tema propriamente dito, restam 

imprescindíveis algumas reflexões a respeito da seguinte questão: o numerário 

vinculado às contas correntes bancárias está disponível ao seu respectivo titular em 

qualquer uma das agências do banco ou da instituição financeira depositária ou 

apenas na agência instalada no local onde foi celebrado o contrato de depósito. 

Segundo ensina Fran Martins: 

 
[...] por depósito pecuniário, ou simplesmente depósito, a operação bancária 
segundo a qual uma pessoa entrega ao banco determinada importância em 
dinheiro, ficando o mesmo com a obrigação de devolvê-la no prazo e nas 
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condições convencionadas. [...] Devendo o modo de devolução do dinheiro 
recebido pelo banco ser convencionado entre as partes, nascem daí as 
diversas modalidades de depósitos. Quando, por exemplo, a retirada, por 
parte do depositante, é livre, podendo esse solicitar a devolução da 
importância depositada por inteiro ou parceladamente, diz-se que o 
depósito é em conta corrente. À importância inicialmente depositada 
poderão acrescer outros depósitos, que naturalmente aumentarão o saldo 
credor do depositante perante o banco; cada vez que o depositante retira 
uma importância do banco faz-se a dedução no seu saldo. Para controle 
das retiradas de numerário, o banco fornece aos depositantes cadernetas 
de poupança, por onde se verificará, a cada momento, o estado da conta do 
depositante; [...] Em se tratando de contas de intenso movimento, em vez 
de caderneta o banco costuma fornecer mensalmente um extrato da conta 
corrente. Em regra, faz-se a retirada das importâncias depositadas 
mediante a emissão de cheques contra os bancos, fornecendo esses os 
talões de cheques necessários para a movimentação de suas contas, 
mediante pagamento módico. Podem, entretanto, os depositantes retirar as 
importâncias depositadas por meio de recibos ou outras modalidades. Uma 
simples carta do depositante autorizando o banco a efetuar o pagamento de 
certa importância a pessoa determinada é documento suficiente para que o 
pagamento seja efetuado, deduzindo-se a importância autorizada do saldo 
do cliente. 120 

 

Nos estritos termos da alínea a’, do parágrafo 2o, do artigo 4o, da Lei 

7.357/85, “os créditos constantes de conta corrente bancária não subordinados a 

termo” constituem fundos disponíveis do respectivo titular perante determinado 
banco ou instituição financeira.  

Repita-se, dada a importância: fundos disponíveis do emitente - assim 

entendido o sacador, titular da conta corrente bancária - que se encontra em poder 

do sacado, a saber, o banco ou a instituição financeira responsável pelo pagamento 

da quantia identificada no respectivo título. Significa dizer, em outras palavras, que 

os valores ligados às contas correntes bancárias constituem fundos disponíveis que 

as pessoas físicas e/ou jurídicas detêm perante as respectivas entidades financeiras 

depositárias, aí compreendidas todas as agências que compõem a sua rede. 

É evidente que a relação ora em comento não se estabelece entre o cliente 

e a agência específica do banco ou da instituição financeira onde foi celebrado o 

contrato de depósito e aberta a respectiva conta corrente bancária. Dita conclusão 

resulta de simples exegese do artigo 3o da Lei 7.357/85, que nitidamente preceitua 

que o cheque é emitido contra banco ou instituição financeira que lhe seja 

equiparada, e não contra uma específica unidade da sua rede. 

                                                
120 MARTINS, F. Contratos e Obrigações Comerciais. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
433-434.  
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Nesse passo, se o vínculo em apreço instaura-se entre o cliente e o sacado, 

outra saída não resta senão concluir que os fundos de que trata o parágrafo 2o, do 

artigo 4o, da Lei 7.357/85, estão disponíveis ao titular da conta corrente em qualquer 

uma das agências do banco ou da instituição financeira depositária, 

independentemente do local onde foi pactuado o contrato de depósito e aberta a 

respectiva conta. Tanto que o artigo 11 da Lei 7.357/85 enuncia, com absoluta 

nitidez, que o cheque pode ser pagável no domicílio do terceiro, quer na localidade 

em que o sacado tenha domicílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco.  

Na mesma linha, prevê o inciso I do artigo 2o da Lei 7.357/85 que, na falta de 

indicação especial no cheque, é considerado lugar de pagamento o lugar designado 

junto ao nome do sacado. Por outro lado, se forem designados vários lugares, o 

cheque é pagável no primeiro deles. Porém, se não existir qualquer indicação, será 

pagável no lugar de sua emissão. 

Diariamente os clientes desfrutam e se beneficiam das crescentes 

facilidades introduzidas pelas inovações tecnológicas no segmento bancário. 

Atualmente, nada impede que o titular de uma conta corrente vinculada à agência do 

Banco do Brasil de Porto Alegre/RS, por exemplo, saque valores ou então pague 

dívidas retratadas em títulos nas agências ou nos caixas eletrônicos da instituição 

espalhados por todas as demais cidades do Brasil, inclusive em localidades 

longínquas, valendo-se, para tanto, do simples operação realizada com seu cartão 

magnético. 

Lembra Fábio Ulhoa Coelho: 
 

Quando se diz que alguém abriu uma conta no banco, em termos técnicos, 
essa pessoa celebrou contrato de depósito bancário. (...) É o mais comum 
dos contratos bancários. Na complexa sociedade dos tempos atuais, raras 
são as pessoas que não precisam manter contrato de depósito com pelo 
menos um banco. Seja para receber salário, fazer compras parceladas, 
facilitar o pagamento de serviços essenciais ou simplesmente guardar 
economias, as pessoas em geral devem contratar com um banco o depósito 
de dinheiro. A entrega e a restituição dos recursos monetários, bem como a 
remuneração pelos serviços bancários prestados e o recolhimento de 
impostos incidentes sobre as operações são registrados em conta corrente, 
através de lançamentos contábeis de crédito e débito. A devolução ao cliente, 
ou a entrega a terceiro por ele indicado, do dinheiro depositado à vista deve 
ser feita de pronto pelo banco, quer dizer, assim que recebe qualquer ordem 
válida do depositante nesse sentido. O cheque e o cartão de saque são 
conhecidos instrumentos de solicitação de restituição do dinheiro depositado. 
121  

 
                                                
121 COELHO, F. U. Curso de Direito Comercial. 3. ed., São Paulo: Saraiva, v. 3, 2002, p. 120-121. 
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As alternativas até aqui esmiuçadas por si só evidenciam que os fundos 

estão disponíveis ao titular em qualquer agência do banco ou da instituição 

financeira depositária, independentemente da localidade onde foi celebrado o 

contrato de depósito bancário. 

Ultrapassada tal discussão, cumpre indagar se os fundos disponíveis do 

devedor, conectados a contas correntes bancárias vinculadas a agências instaladas 

em Comarcas distintas daquela onde tramita a execução, podem ser penhorados 

nas agências da respectiva instituição financeira que se situam no âmbito da 

competência territorial do Juízo da execução, independentemente da expedição de 

carta precatória. 

 

7.3 COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 
 

Prescreve o artigo 200 do CPC que “os atos processuais serão cumpridos 

por ordem judicial ou requisitados por carta, conforme hajam de realizar-se dentro ou 

fora dos limites territoriais da comarca”. Por sua vez, estabelece o artigo 658 do CPC 

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 no foro da situação (art. 747)”. 

No primeiro momento, pois, dúvidas surgiram quanto a existência de competência do 

juiz para determinar o bloqueio de ativos do devedor no sistema bancário à 

disposição instituições financeiras localizadas fora da sede da comarca onde tramita 

a execução. 

As alterações implementadas pela Lei 11.382/2006 vieram a sanar e 

esclarecer tais impasses. A redação do artigo 659, parágrafo primeiro do CPC 

passou a determinar que “efetuar-se-á a penhora onde quer que se encontrem os 

bens, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros”, bem como o 

parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal estabelece que “Obedecidas as normas 

de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos Tribunais, a 

penhora de numerário e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis 

podem ser realizadas por meios eletrônicos”. 

De fato e de regra geral, quando o devedor não tem bens disponíveis no 

âmbito da competência territorial do Juízo onde tramita a execução, outra saída não 

resta senão expedir de carta precatória dedicada à penhora, avaliação e alienação 

dos bens no foro da situação. 



81 
 

Contudo – e aqui reside celeuma na questão -, disto não se pode cogitar no 

caso da penhora incidente sobre valores bloqueados por meio eletrônico. Sucede 

que, diante do inegável avanço tecnológico havido no segmento bancário nos 

últimos anos, atualmente os correntistas detêm a faculdade de retirar os fundos 

disponíveis nas contas de sua titularidade em qualquer agência da respectiva 

instituição financeira depositária, ainda que localizada no exterior, mediante simples 

operação pelo sistema on line, ou, em último caso, emissão de cheques. 

Logo, se o bem fungível (dinheiro) está disponível ao titular da conta 

bancária para saque em qualquer estabelecimento da instituição, nada impede que a 

sua constrição judicial seja materializada em agência distinta daquela onde foi 

celebrado o contrato de depósito bancário, independentemente da expedição de 

carta precatória, desde que efetivada, por óbvio, em agência localizada no âmbito da 

competência territorial da autoridade judicial responsável pelo processamento da 

execução e pela emissão da ordem de apreensão. 

Acontece que, nessa hipótese específica, o ato constritivo indiscutivelmente 

consuma-se nos limites territoriais da Comarca onde se desenrola o processo 

executivo, na medida em que o objeto da penhora – dinheiro do devedor – está 

disponível ao titular da conta bancária em qualquer agência da instituição 

depositária. 

Lembre-se que a penhora deve ser materializada onde quer que se 

encontrem os bens (CPC, art. 659, parágrafo primeiro), observando-se, para tanto, a 

gradação legal estabelecida no artigo 655 do CPC, em cujo ápice notoriamente 

figura o dinheiro, em espécie, ou disponível em contas bancárias de titularidade do 

devedor. 

A propósito, é importante alertar que eventual interpretação em sentido 

oposto não se harmoniza com a norma incrustada no inciso XXXV do artigo 5º da 

Constituição Federal, porquanto inviabiliza a imediata concretização do direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 

O Tribunal Superior do Trabalho assim se manifestou sobre a questão: 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
EXECUÇÃO. PENHORA “ON LINE”.  A penhora “on line”, através do 
sistema BACENJUD, ainda que feita em agência localizada em outra 
comarca, não ofende o princípio constitucional da competência territorial, 
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porquanto o contrato de depósito é celebrado entre o Banco e o correntista 
e não entre este e a agência. Agravo de instrumento improvido. 122 

 

Do corpo do acórdão destaca-se: 

 
O tema respeitante à possibilidade da penhora de crédito em conta 
corrente, através do Sistema BACENJUD  via “on line”) tem completo apoio 
nos arts. 339, 341, 399, 591, 649 E 671 do CPC, que a permitem, não 
havendo falar-se em ilegalidade nem em ofensa aos dispositivos 
constitucionais invocados. Tais dispositivos legais dispõem que o devedor, 
para cumprimento de suas obrigações, responde com todos os seus bens, 
presentes e futuros, salvo as exceções legais, apontam quais os bens são 
absolutamente impenhoráveis, entre os quais não se encontra o ora em 
questão e deixam clara a possibilidade de a penhora recair em crédito do 
devedor. 
A decisão tem também alicerce no Provimento da Corregedoria Geral deste 
C. TST, de nº 01/2003, não havendo falar-se em extrapolação dos limites da 
competência territorial. É certo que, em geral, a constrição judicial deve 
ser procedida mediante carta precatória quando o bem se encontra fora da 
jurisdição do juízo da execução, como, por exemplo, nos casos em que a 
penhora deva incidir em bens imóveis localizados em outra comarca.  
Diferente, no entanto, é a hipótese em que a penhora deva recair sobre 
dinheiro do devedor, o qual se encontra depositado em agência bancária 
localizada em outra comarca. Neste caso, a penhora “on line” é 
perfeitamente possível, sem que se possa falar em falta de competência. 
Isto porque o contrato de depósito é celebrado entre o Banco e o 
correntista, sendo o primeiro mero depositário. Ou seja, o contrato não é 
celebrado entre o depositante e a agência bancária. O Banco pode ter 
agências localizadas em variadas comarcas. Aqui, repita-se, o liame 
estabelece-se entre o Banco e o correntista ou depositante. Assim, a ordem 
de bloqueio da conta fora dos limites da jurisdição do juízo da execução, 
não fere o princípio da competência territorial, mas, antes, adequa-se 
perfeitamente aos princípios informadores do processo do trabalho, 
notadamente o da celeridade, circunstâncias que, em boa hora, conduziram 
a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho a editar o Provimento 
mencionado. 
Em suma, o depósito feito na Agência de Barueri, na cidade de São Paulo, 
deve ser reputado sob a jurisdição do Juízo da Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte-MG, por ser a referida agência mero departamento da instituição 
bancário-financeira que, por sua vez, tem filial no Juízo de origem, do que 
decorre que a penhora podia e pode mesmo ser feita por simples ofício 
dirigido ao Banco Central ou por mero comando eletrônico, como autoriza o 
convênio BACENJUD, sem que com isso fique sacrificada a defesa da 
executada. 

 

Desta opinião partilha Marcos Neves Fava: 

 
Determinada ordem judicial em execução que estabeleça o bloqueio de 
contas correntes, ou a penhora de direito ali depositado, para alcançar 
eficácia, é preciso ser cumprida imediatamente, não se podendo tolerar a 
necessidade, por exemplo, de expedição de tantas cartas precatórias 

                                                
122 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 314/2001-111-03-40. 2a Turma. 
Relator Juiz Convocado Horácio Senna Pires. DJ. 09 set. 2005. Disponível em 
<http://www.tst.gov.br>. Acesso em 14 jan. 2008.  
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quantas forem as agências do Banco depositário em todo território nacional. 
Conclusão dessa natureza feriria de morte o processo, em nome da honra 
ao formalismo exacerbado. O juiz de São Paulo pode, porque dentro de sua 
jurisdição, ordenar a qualquer banco que aqui tenha sede ou filial, que 
promova o imediato bloqueio dos valores do correntista devedor, mesmo 
que sua conta não esteja cadastrada na agência desta capital, mas na de 
outra cidade. Cuida-se, com isto, de tratar com eficácia a ordem, sem 
permitir o descumprimento do comando sentencial, ou a movimentação – o 
escoamento – dos valores depositados em contas dos devedores. 
Conceber cabível a proibição de bloqueio on line e com a amplitude 
nacional é dar ao juiz um burrico e uma pequena vara, para que ele tente 
perseguir os rebanhos de dinheiro que flutuam velozmente pelas estradas 
da Internet. Mais do que isto, a conseqüência da proibição em análise 
identifica-se com a anulação de um dos instrumentos mais eficazes no 
cumprimento das sentenças continentes de obrigação de pagar. 123 

 

Em suma, à luz do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, 

cristalizado no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, outra saída não 

resta senão concluir que os fundos do devedor disponíveis em contas correntes 

bancárias de sua titularidade, vinculadas a quaisquer das agências estabelecidas no 

território nacional, estão sujeitos à penhora pelo Juízo da execução 

independentemente da expedição de carta precatória. 

 

7.4 CONVÊNIO BACENJUD 

 

Regulamentando a técnica processual o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Superior Tribunal Militar (STM) 

celebraram convênio de cooperação técnico-institucional com o Banco Central do 

Brasil, disciplinando o acesso ao sistema denominado de BACEN JUD, por via 

eletrônica (internet), com possibilidade de adesão dos Tribunais Regionais Federais, 

Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais de Justiça e Tribunais de Alçada. 

Através do aludido sistema foi assegurada aos juízes cadastrados pelos 

Tribunais signatários do convênio a prerrogativa de enviar por meio eletrônico, 

dentro de suas áreas de competência, ordens judiciais às entidades financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), 

contendo requisições de informações acerca de contas correntes e aplicações 

financeiras de titularidade de pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema 

                                                
123 FAVA, M.N. A quem serve a execução de título judicial trabalhista?. Jornal Magistratura & 
Trabalho. Rio de Janeiro, Ano X, nº 42, setembro-outubro/2001. Disponível em 
<http://www.amatra2.org.br/jm%2042.htm>. Acesso em: 28 nov.2003.  
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Financeiro Nacional, com determinações para bloqueio e desbloqueio de fundos 

eventualmente disponíveis.  

Registre-se que o acesso ao sistema se dá por meio de senhas distribuídas 

aos juízes de cada Tribunal regularmente cadastrados, os quais concentram, com 

exclusividade, a competência para autorizar o envio dos ofícios eletrônicos ao 

BACEN, que, por sua vez, detém a responsabilidade de automaticamente repassar 

às instituições do Sistema Financeiro Nacional as ordens judiciais expedidas pelos 

usuários do sistema, bem como, consolidar as respostas e disponibilizá-las ao órgão 

judicial que as expediu. 

A título de mero esclarecimento, sublinhe-se que o sistema BACEN JUD 

permite o envio de determinações judiciais de bloqueio e desbloqueio de contas e de 

ativos financeiros, comunicação da decretação e da extinção de falências e a 

solicitação de informações sobre a existência de contas correntes e de aplicações 

financeiras de propriedade do devedor executado.  

O convênio em suma prevê o trafego de informações entre as instituições 

financeiras e o Poder Judiciário de forma eletrônica. Para tal fim, as informações são 

intermediadas, consolidadas e retransmitidas pelo BACEN às partes envolvidas.  

No âmbito do BACEN a operacionalização se dá por meio de acesso ao 

Sistema de Informações do Banco Central (SISBACEN), nos termos do seu 

regulamento, a saber, e, com vigência atual, a Circular BACEN nº 3.232, de 06 de 

abril de 2004 (regulamenta o uso do SISBACEN - com as alterações implementadas 

pelas Circulares BACEN 3.275, de 18 de fevereiro de 2005 e Circular BACEN 3.276, 

de 18 de fevereiro de 2005) e a Carta-Circular BACEN 3.205, de 05 de setembro de 

2005, que disciplina a forma de credenciamento para acesso e uso do SISBACEN. 

No Poder Judiciário são inúmeros os convênios e medidas normativas que 

disciplinam o uso do sistema no âmbito de cada Tribunal.  

Ao que interessa ao presente trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho 

aderiu ao Convênio BACEN JUD em sua forma original no ano de 2003, vindo a 

matéria a ser regulada inicialmente, no âmbito restrito do TST, pelo Provimento 

1/2003 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, estabelecendo instruções 

para a utilização do convênio celebrado com o BACEN. O sistema veio a ser 

aperfeiçoado e regulamentado mediante o convênio BACEN JUD 2.0 em 22 de 

setembro de 2005 (Convênio BACEN/TST 2005 e Regulamento BACEN JUD 2.0).  
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Ao longo dos anos, inúmeros foram os atos normativos tendentes a 

implementar e regulamentar o sistema BACEN JUD no âmbito da Justiça do 

Trabalho no intuito de ser implementado como ferramenta de uso prioritário nas 

execuções judiciais por quantia certa. A saber: 

 

a) Provimento n. 01/2003, de 25 de junho de 2003 da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Trabalho que determina instruções para utilização do Convênio com o Banco 

Central do Brasil - Sistema Bacen Jud (revogado);124 

 

b) Provimento n. 03/2003, de 23 de setembro de 2003 da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Trabalho que permite às empresas que possuem contas bancárias em 

diversas agências do país o cadastramento de conta bancária única apta a sofrer 

bloqueio on line realizado pelo sistema Bacen Jud. Na hipótese de impossibilidade 

de constrição sobre a conta indicada por insuficiência de fundo, o Juiz da causa 

deve expedir ordem para que o bloqueio recaia em qualquer conta da empresa 

devedora e comunicar o fato, imediatamente, à Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho para descadastramento da conta bancária (revogado); 125 

 

c) Resolução Administrativa n. 1.042/2005, de 07 de abril de 2005 do TST que da 

nova versão do Sistema de Bloqueio Eletrônico de Contas e Aplicações Financeiras, 

denominado BACEN JUD versão 2.0 e da necessidade do cadastramento do 

Tribunal Superior do Trabalho no SISBACEN - Sistema de Informações Banco 

Central; 126 

 

e) Provimento n. 6/2005, de 28 de outubro de 2005 da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Trabalho que estabelece instruções para operacionalização da nova versão do 

Sistema Bacen Jud 2.0 (revogado);127 

                                                
124 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Provimento n. 
01/2003, de 25 de junho de 2003. Diário da Justiça, Brasília, DF, 01 jul. 2003, Seção 1, p. 710. 
125 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Provimento n. 
03/2003, 23 de set. 2003. Diário da Justiça, Brasília, DF, 26 set. 2003, Seção 1, p. 467 (publ.) e Diário 
da Justiça, Brasília, DF, 23 dez. 2003, Seção 1, p. 129 (republ.). 
126 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução Administrativa n. 1.042/2005, de 07 de abril de 
2005. Diário da Justiça, Brasília, DF, 12 abr. 2005, Seção 1, p. 574. 
127 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Provimento n. 
6/2005, de 28 de outubro de 2005. Diário da Justiça, Brasília, DF, 03 nov. 2005, Seção 1, p. 253. 
(Revoga o Provimento n. 3/2003). 
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f) Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho de 

14 de abril de 2006;128 

 

g) Provimento 04/2006 de 19 de dezembro de 2006 da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Trabalho que altera a redação dos artigos. 58 e § 2º, 59 e § 1º e 60 da 

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho que se 

refere ao cadastramento de conta única no Sistema Bacen Jud; 129 

O uso do sistema BACEN JUD no âmbito da Justiça do Trabalho, se 

encontra atualmente, portanto, instituído pelo Convênio BACEN JUD 2.0 de 22 de 

setembro de 2005 e regulamentado pela Consolidação dos Provimentos da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 14 de abril de 2006, com as 

alterações implementadas pelo Provimento 04/2006, de 19 de dezembro de 2006, 

aos artigos 58 e § 2º, 59 e § 1º e 60 no que se refere ao cadastramento de conta 

única no sistema pelos devedores. 

Quanto ao objeto assim dispõe o Convênio BACEN/TST 2005: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objetivo permitir 
ao TST e aos Tribunais Regionais do Trabalho que vierem a aderi-lo, 
conforme cláusula quarta e mediante assinatura do Termo de Adesão, o 
envio de ordens judiciais e o acesso às respostas das instituições 
financeiras, via “internet”, por meio do Sistema BACEN JUD 2.0, nos termos 
do Regulamento anexo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Por intermédio do sistema BACEN JUD 2.0 
poderão ser encaminhadas às instituições financeiras ordens judiciais de 
bloqueio, desbloqueio e transferência de valores existentes em contas de 
depósitos à vista (contas correntes), de investimento e de poupança, 
depósitos a prazo, aplicações financeiras e outros ativos passíveis de 
bloqueio, de pessoas físicas e jurídicas, bem como outras ordens judiciais, 
nos termos do Regulamento anexo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As respostas das referidas instituições a essas 
ordens judiciais também serão enviadas por meio do sistema BACEN JUD 
2.0. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para efeito deste convênio, entende-se por 
instituições financeiras o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos 
comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos 

                                                
128 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Secretaria da 
Corregedoria Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Diário da 
Justiça, Brasília, DF, 14 abr. 2006, Seção 1, p. 8 e Diário da Justiça, Brasília, DF, 20 abr. 2006, Seção 
1, p. 737 (republ.). 
129 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Provimento n. 
4/2006 de 19 de dezembro de 2006. Diário de Justiça. DF. 
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com carteira comercial e os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, 
sem prejuízo da extensão desse termo às demais instituições sob a 
supervisão do BACEN. 

 

A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho, assim dispõe sobre a matéria: 

 
Capítulo III 
BACEN JUD 
Art. 53 Tratando-se de execução definitiva, se o executado não proceder ao 
pagamento da quantia devida nem garantir a execução, conforme dispõe o 
artigo 880 da CLT, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, 
emitir ordem judicial de bloqueio via Sistema Bacen Jud, com precedência 
sobre outras modalidades de constrição judicial. 
Art. 54 O acesso dos magistrados ao Sistema Bacen Jud é feito por meio de 
senhas pessoais e intransferíveis, após o cadastramento efetuado pelos 
Masters do respectivo TRT. 
Art. 55 O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho indicará, no mínimo, 
dois Masters ao Banco Central, comunicando a indicação à Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho. 
Parágrafo único. O Presidente do TRT deverá comunicar imediatamente ao 
Banco Central e à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho eventual 
descredenciamento de Master, bem como de qualquer usuário, do Sistema 
Bacen Jud. 
Art. 56 Os Masters do sistema devem manter os dados dos juízes, 
cadastrados ou não, atualizados de acordo com formulário disponibilizado 
na extranet do TST. 
Parágrafo único. Os dados atualizados dos juízes são: nome e CPF, TRT e 
Vara do Trabalho a que estejam vinculados, e se estão cadastrados ou não 
no Sistema Bacen Jud. 
Art. 57 Os magistrados deverão acessar diariamente o Sistema Bacen Jud, 
a fim de certificarem o efetivo e tempestivo cumprimento, pelas instituições 
financeiras, das ordens judiciais por eles emitidas. 
Art. 58 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar ao Tribunal 
Superior do Trabalho o cadastramento de conta única apta a acolher 
bloqueios on-line, realizados por meio do Sistema Bacen Jud. As 
Instituições Financeiras poderão solicitar o cadastramento tão-somente do 
banco destinatário da ordem judicial. (Redação dada pelo Provimento nº 
4/2006 da GCGJT, publicado no DJ de 21/12/2006). 
§ 1º A solicitação a que se refere o caput deste artigo deverá ser 
encaminhada por petição dirigida ao Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho e instruída com cópias dos comprovantes do CNPJ ou CPF e da 
titularidade da conta indicada (banco, agência, conta corrente, nome e 
CNPJ/CPF do titular); 
§ 2º As informações sobre o cadastra- mento de que trata o caput desse 
artigo, poderão ser obtidas, eletronicamente, no endereço www.tst.gov.br, 
opção Bacen Jud. (Redação dada pelo Provimento nº 4/2006 da GCGJT, 
publicado no DJ de 21/12/2006). 
Art. 59 A pessoa física ou jurídica que optar pela indicação de que trata o 
caput do artigo 58 obriga-se a manter recursos suficientes para o 
atendimento da ordem judicial, sob pena de o bloqueio ser direcionado às 
demais Instituições Financeiras/contas e de o cadastramento ser cancelado 
pelo TST. (Redação dada pelo Provimento nº 4/2006 da GCGJT, publicado 
no DJ de 21/12/2006). 
§ 1º O executado descadastrado na forma do caput desse artigo poderá, 
após o período de 6 (seis) meses, contados da data da publicação no Diário 
da Justiça, da decisão que a descadastrou, postular o recadastramento, 
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indicando a mesma ou outra conta, conforme a sua conveniência. (Redação 
dada pelo Provimento nº 4/2006 da GCGJT, publicado no DJ de 
21/12/2006). 
§ 2º A reincidência no não-atendimento das exigências de manutenção de 
recursos suficientes ao acolhimento dos bloqueios on-line importará em 
novo descadastramento pelo prazo de 1 (um) ano, podendo, após esse 
período, o executado postular novamente seu recadastramento, nos termos 
do parágrafo anterior. 
§ 3º Após a faculdade de recadastramento descrita no parágrafo anterior, 
posterior descadastramento terá caráter definitivo.  
Art. 60 Os pedidos de recadastramento a que se referem o artigo anterior e 
seus parágrafos deverão ser dirigidos ao Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho e instruídos com toda a documentação enumerada no parágrafo 1º 
do art. 58 desta Consolidação. (Redação dada pelo Provimento nº 4/2006 
da GCGJT, publicado no DJ de 21/12/2006). 
Art. 61 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. 
Art. 62 De posse das respostas das instituições financeiras, o magistrado 
emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 
judicial, em estabelecimento oficial de crédito, conforme dispõem os arts. 
666, I, do CPC e 9º, inciso I, c/c com o art. 11, § 2º, da Lei n.º 6.830/80. 
§ 1º Na mesma ordem de transferência, o juiz deverá informar se mantém 
ou desbloqueia o saldo remanescente, se houver. 
§ 2º O prazo para oposição de embargos começará a contar da data da 
notificação, pelo juízo, ao executado, do bloqueio efetuado em sua conta. 
Art. 63 Constatado que as agências bancárias praticam o delito de fraude à 
execução, os juízes devem comunicar a ocorrência ao Ministério Público 
Federal, bem como à Corregedoria Regional e à Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, e relatar as providências tomadas. 
Art. 64 É obrigatória a fiel observância das normas estabelecidas no 
regulamento que integra o convênio firmado entre o Banco Central do Brasil 
e os Tribunais do Trabalho. 

 

Como é possível observar a disciplina que atualmente rege a ferramenta do 

BACEN JUD atende aos fins a que se destina. O uso do meio eletrônico como forma 

da prática do ato processual atende ao principio da necessidade de busca e 

implementação do direito fundamental da efetividade processual preconizado no 

artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal. A determinação para que 

a ferramenta seja utilizada como forma prioritária sobre outros meios de execução 

por quantia certa encontra base legal nos próprios termos do artigo 655, inciso I e 

655-A do CPC e artigo 185-A do CTN. 

Os princípios regedores do processo de execução já analisados, têm sua 

finalidade observada enquanto que a constrição recai sobre o patrimônio do devedor 

o qual é identificado respectivamente pelo seu CPF ou CNPJ (Natureza Real da 
Execução). A limitação do bloqueio ao valor da execução permitido pelo sistema 

BACEN JUD 2.0, atende ao princípio da Limitação Expropriatória, objeto dos 

dispositivos legais inseridos nos artigos 615-A § 2º, 659 e 692 do CPC. A medida, 
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inegavelmente atende ao princípio da Utilidade para o credor. A penhora sobre 

dinheiro atende não somente aos anseios do credor em ver constrito o próprio objeto 

da sua pretensão – o dinheiro (Principio da Especificidade), como se mostra 

menos onerosa ao credor que não verá seus bens levados a desonrosa e prejudicial 

venda pública por quantia que muitas vezes sequer atinge a metade do seu valor 

real, mediante alto custo financeiro de sua responsabilidade (Principio da Não-
Prejudicialidade ao Devedor e da responsabilidade pelas despesas 
processuais). Fica assegurado ao devedor nos termos do artigo 655-A do CPC, 

demonstrar a impenhorabilidade legal de tais valores, liberando-os da constrição 

(Princípio do Não-Aviltamento do Devedor). Ao devedor é facultado cadastrar 

previamente no sistema BACEN JUD 2.0 (o que pode realizar tão logo citado para a 

execução) os dados da conta corrente e instituição bancária a qual deverá ser 

dirigida a ordem de bloqueio, evitando, assim, que mais de uma conta bancária seja 

afetada pela medida (Menor onerosidade ao devedor). 

A prática dos atos pelo sistema BACEN JUD 2.0, conforme analisado, será 

efetuada sempre pelo meio eletrônico por intermédio do SISBACEN – Sistema de 

Informações do Banco Central, o que garante na forma da Circular BACEN nº 3.232 

de 06 de abril de 2004 (por criptografia e outros elementos técnicos) a segurança 

processual do documento eletrônico, assegurando sua autenticidade, integridade e 

proteção contra o acesso não autorizado, conforme os preceitos estabelecidos 

pela Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que trata da informatização do 

processo judicial. De outro lado, no âmbito do Poder Judiciário, conforme 

estabelecido no respectivo convênio e seu regulamento, o acesso somente se dará 

pelo uso de senha privativa do magistrado, tudo mediante fiscalização de masters 

credenciados pelo próprio Banco Central do Brasil. 

Finalmente, consoante esclarece Cleber Lúcio de Almeida, “não ocorre, na 

utilização do sistema BACEN JUD, afronta ao sigilo bancário, vez que por meio dele 

é ordenado, de ofício ou a requerimento do credor, o bloqueio de valores, sem que 
o juiz tenha acesso à movimentação financeira do devedor”. 130 Assim se 

depreende da regulamentação acima citada, onde a instituição financeira somente 

responderá ao juiz, por intermédio do sistema, o valor bloqueado em atendimento ao 

requisitado, e, no próprio sistema, o juiz determinará a transferência para banco 

                                                
130 ALMEIDA, Cleber Lúcio. Direito Processual do Trabalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 932. 
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oficial, sem que durante todo esse procedimento seja necessário vir ao processo, ou 

as mãos do juiz, a movimentação bancária do devedor. 

Mesmo que assim não fosse, a medida se impõe como forma de adequação 

entre os direitos fundamentais de sigilo do devedor e de acesso à justiça célere e 

efetiva do credor, conforme analisado em tópico anterior, cumprindo o mister ao 

Poder Judiciário, em definir a relevância da medida de quebra do sigilo: 

Disse o Supremo Tribunal Federal: 

 
CONSTITUCIONAL – SIGILO BANCÁRIO: QUEBRA – ADMINISTRADORA 
DE CARTÕES DE CRÉDITO – CF, ART. 5º, X. Se é certo que o sigilo 
bancário, que é espécie de direito à privacidade, que a Constituição protege 
art. 5º, X não é um direito absoluto, que deve ceder diante do interesse 
público, do interesse social e do interesse da Justiça, certo é, também, que 
ele há de ceder na forma e com observância de procedimento estabelecido 
em lei e com respeito ao princípio da razoabilidade.131 

 

Na mesma linha o Superior Tribunal de Justiça: 

 
EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSUAL – PENHORA – QUANTIA 
DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA – QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO 
– INOCORRÊNCIA – Há possibilidade de a penhora movida em execução 
fiscal recair sobre dinheiro depositado em conta bancária, mormente, 
quando a executada oferece bens situados em outra comarca, que não a da 
execução. Em tal situação o sigilo bancário não é violado.132 
 
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE 
SEGURANÇA – SIGILO BANCÁRIO – QUEBRA – PRÉVIA AUTORIZAÇÃO 
DO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES – 1. Firmou-se o entendimento desta 
Corte sobre a ilegalidade da quebra do sigilo bancário, sem autorização 
prévia do Poder Judiciário, devido à garantia constitucional da 
inviolabilidade dos direitos individuais. 2. Recurso especial improvido.133 

 

Desta feita, a indisponibilidade judicial de bens do executado por quantia 

certa, para futura penhora, conforme estabelecido nos artigo 655-A do CPC e 185-A 

do CTN, implementada por intermédio da ferramenta BACEN JUD 2.0, se constitui 

em meio de utilidade e legalidade inquestionável para o cumprimento do dever 

constitucional do Estado em garantir aos seus cidadãos o direito fundamental 

preconizado no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal. 

 
                                                
131 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 219780 – 2ª T. – Rel. Min. Carlos Velloso – DJU 10 
set.1999.p. 23 
132 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP 257069 – SP – 1ª T. – Rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros – DJU 09 abr. 2001. p. 00332. 
133 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP 196413 – CE – 2ª T. – Rel. Min. Francisco Peçanha 
Martins – DJU 02 abr. 2001.p. 00281. 



91 
 

7.5 RESISTÊNCIAS AO SISTEMA BACEN JUD 

 

Por compromisso com a verdade, convém esclarecer, no entanto, que a 

implementação da técnica processual detalhada no tópico antecedente ainda 

encontra fortes resistências. 

O bloqueio de ativos financeiros do executado perante instituições 

financeiras na forma do artigo 655, inciso I do CPC, enfrenta ferrenha oposição dos 

setores aos quais desagrada, principalmente no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Como já apreciado no presente estudo, as medidas de agilização do 

processo de execução por quantia certa conta com defensores de grande poder 

econômico, já que, em sua grande maioria, são as pessoas jurídicas as credoras na 

esfera cível, dentre elas, os grandes conglomerados financeiros. 

O mesmo não ocorre ao se tratar da execução por quantia certa no âmbito 

da esfera trabalhista, eis que nesta, os pólos processuais se invertem, figurando as 

pessoas jurídicas como maioria no pólo devedor da demanda. 

É exemplo claro da tal constatação o Projeto de Lei 2.597/2003, de autoria 

do Deputado César Bandeira, no qual foi proposta a alteração do artigo 882 da CLT, 

que trata da gradação legal dos bens para efeito de penhora no processo trabalhista, 

pretendendo que fossem extirpadas da sua redação as seguintes expressões: 

“observada a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código 
Processual Civil”. 

Recorde-se que no aludido projeto simultaneamente foi proposto o 

acréscimo de parágrafo único ao artigo 883 da CLT, estabelecendo que “o bloqueio 
de conta corrente ou a penhora de quantia nela depositada só será decretada 
após a comprovação de que o empregador não dispõe de outros bens 
suficientes para a garantia do Juízo”. 

Desta feita, a simples inversão da gradação legal para efeito de penhora na 

execução trabalhista, que sabidamente envolve, em regra, créditos de natureza 

alimentar, indispensáveis à sobrevivência do ser humano, deixaria a forma mais 

eficaz de sucesso da execução – a penhora sobre dinheiro - no último posto da 

ordem preferencial. 

O que mais choca, no entanto, são as justificativas dadas para a 

apresentação desta proposição. In verbis: 
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Recentemente, em decorrência de um convênio firmado entre o TST e o 
Banco Central do Brasil, os juízes do trabalho foram dotados de poderes 
excepcionais, incompatíveis com a normalidade democrática na qual, 
presume-se, o País ingressou a partir da promulgação da Constituição em 
vigor. 
Por esse convênio, os juízes do trabalho receberam uma senha individual 
que os possibilita, a qualquer momento, acessarem o sistema de 
informática do Banco Central, e bloquearem, on line, qualquer conta 
corrente, em qualquer parte do território nacional. 
As nefastas conseqüências dessa medida não se fizeram por esperar. No 
afã de resolverem logo seus processos, inúmeros juízes, travestidos de 
justiceiros implacáveis acima do bem e do mal, têm tornado a vida das 
empresas que, por um motivo ou outro, figuram no pólo passivo de uma 
execução trabalhista, um verdadeiro pesadelo. Em alguns casos, sobretudo 
nas pequenas e nas médias empresas, as atividades empresariais chegam 
mesmo a ser paralisadas, pela situação de total penúria financeira a que 
são levados esses empregadores. 
Ocorre o seguinte: tão logo a sentença transite em julgado, em alguns 
casos, nem isso se espera, o juiz, munido de sua senha individual, bloqueia 
integralmente todas as contas correntes do empregador, com o intuito de, 
assim, forçá-lo ao pagamento imediato do valor da condenação, abrindo 
mão de todos os recursos que a legislação, por força do princípio 
constitucional da ampla defesa, põe à sua disposição. 
Ora, os tempos atuais não permitem mais que as decisões judiciais 
continuem sendo proferidas a partir de procedimentos meramente 
burocráticos, sem nenhuma análise prévia dos efeitos sociais dos 
comandos nelas contidos. 
No caso em questão, é fácil verificar o hiperbólico equívoco em que incorre 
a Justiça do Trabalho. O bloqueio indiscriminado de contas correntes de 
empresas não prejudica apenas o empregador, mas, sobretudo, os próprios 
empregados. 
Afinal, a empresa tem compromissos a saldar não apenas com seus ex-
empregados, mas, principalmente, com aqueles que nela continuam 
trabalhando. A atitude do Judiciário Trabalhista, portanto, representa bem 
aquela situação conhecida pelo dito popular do ‘cobertor curto’. 
Com o intuito de proteger um ex-empregado que, eventualmente, tenha 
créditos remanescentes com seu ex-empregador, muitas vezes até já 
reempregado em outra empresa, condena os que atualmente trabalham a 
passarem meses a fio sem perceber seus justos salários, em decorrência 
do absurdo bloqueio da conta corrente de seu empregador.134 

 

Veja-se o absurdo: “afã de resolverem seus processos”, como se as 

demandas submetidas à apreciação do Poder Judiciário, no exercício da cidadania 

outorgada pela Constituição Federal, naturalmente imprescindível para a 

consolidação do Estado Democrático de Direito nela consagrado, envolvessem 

interesses unicamente particulares dos próprios magistrados. 

Corretamente a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos 

da Câmara dos Deputados (CTASP) rejeitou o projeto em questão na manhã do dia 

26 de maio de 2004. Nada mais salutar, na medida em que o mecanismo tem se 

revelado de extrema importância para a efetividade do processo de execução.  
                                                
134 BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 2.597, de 26 novembro de 2003. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=184653>. Acesso em 15 já. 2008. 
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Digno de registro no presente estudo o parecer do Deputado Alceu Collares, 

do qual se destaca: 

 
Resta-nos, portanto, examinar a proposta quanto à juridicidade da matéria, 
cujo cerne é a pretensão de se inviabilizar a utilização, especificamente 
na Justiça do Trabalho, do que se convencionou chamar de “penhora on 
line”, que consiste em um software oferecido pelo Banco Central e utilizado 
por todo Poder Judiciário, denominado sistema Bacen Jud. 
[...] 
Ora, os créditos trabalhistas são de natureza alimentar, sua natureza erige-
os a créditos privilegiados, na cobrança e na execução, a teor do Art. 100 
da Constituição Federal e Art. 186 do Código Tributário Nacional. Daí por 
que a preferência estabelecida pelo Art. 655 do CPC deve ser aplicável ao 
processo trabalhista, com muito mais razão do que no âmbito da própria 
jurisdição cível. 
Com esse espírito, andou bem o legislador: o atual Art. 882 da CLT alude 
expressamente à ordem preferencial estabelecida no Art. 655 do CPC, que 
elege o dinheiro como bem preferencial a ser penhorado. Recusada a 
nomeação de bens feita sem obediência à ordem preferencial, pode a parte 
requerer, ou o juiz determinar de ofício, a penhora sobre dinheiro, cuja 
busca em conta bancária do devedor inadimplente é viabilizada pelo 
sistema Bacen Jud. 
[...] 
Assim, ao retirar do texto consolidado a referência expressa ao Art. 655 do 
CPC para estabelecer que a penhora de numerário só será decretada se o 
empregador não dispuser de outros bens, além de o Projeto em apreço 
subverter o princípio da efetividade – instrutor fundamental do 
processo de Execução – ainda afronta a própria teleologia do Direito 
do Trabalho e, por conseqüência, a razão de ser desse ramo 
especializado do Judiciário. 
Com efeito, o processo de Execução – que se faz em proveito e no 
interesse do credor, e que é inerente não apenas à Justiça do Trabalho, 
mas a todo o Poder Judiciário –, tem por finalidade exatamente propiciar ao 
credor a entrega da prestação não adimplida pelo devedor. Esse princípio 
da efetividade é que deve nortear a legislação que compreende o instituto 
jurídico da Execução e não o contrário, como é o caso do Projeto em 
questão que retira a eficácia de Justiça ao proibir, em última análise, que se 
procure dinheiro em poder do devedor. 
[...] 
Isto posto, ainda que constitucional, somos pela inadmissibilidade do PL nº 
2.597/2003, em vista da ausência de juridicidade, restando prejudicada a 
análise da técnica legislativa.135 

 

Na realidade, as resistências provêm de setores acostumados com a 

lentidão do Poder Judiciário, que apostam na procrastinação e se beneficiam com a 

demora na entrega da prestação jurisdicional, valendo-se de todos os expedientes 

protelatórios admitidos pelo anacrônico sistema processual vigente. 

 A idéia de respeitar as disposições legais, principalmente as que consagram 

direitos indispensáveis à dignidade do ser humano, realmente incomoda as 

                                                
135 BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Constituição Justiça e de Cidadania. 1 ago. 2005. 
Disponível em <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/325697.pdf>. Acesso em 15 jan. 2008. 
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oligarquias que se perpetuam no poder, acostumadas com a imposição dos seus 

interesses sobre as classes que se situam na base da pirâmide social, inclusive com 

o uso do aparato estatal em seu proveito.  

 Oportunos os comentários de Antonio Álvares da Silva, tecidos em defesa 

da técnica processual ora em comento: 

 
Com isso não se frustraria a execução, a autoridade da Justiça cresceria, os 
gastos diminuiriam e a efetividade das decisões judiciais seria obtida. Isto 
sem falar na economia de dispêndios naturais com a burocracia, pois a 
penhora por esta via é um procedimento simplificado que poupa a 
administração de mobilizar este verdadeiro exército de elemento humano 
para o cumprimento das decisões judiciais, que vai desde o corpo 
administrativo das Varas até os oficiais de Justiça, espalhados pela cidade, 
num penoso e muitas vezes frustrante trabalho. 
[   ] 
A atitude dos magistrados [...], determinando a penhora em numerários de 
contas fora de sua jurisdição, em bancos de dimensão nacional, é criativa, 
inteligente e foi gerada exatamente pela responsabilidade e pressão que 
pesam sobre seus ombros de executar e tornar efetivas as decisões da 
Justiça [...]. 
Estão evoluindo o Direito pela jurisprudência e agindo positivamente para 
que cresça perante o povo a confiança no Judiciário, utilizando-se dos 
meios modernos que a técnica lhes fornece para executar o que decidem. 
É preciso que nos conscientizemos de que o Judiciário precisar modernizar-
se também. Não pode andar a pé enquanto o mundo contemporâneo se 
movimento no mundo virtual em que o conhecimento dos fatos se dá 
concomitantemente com sua ocorrência. 
Um comerciante pode emitir cheques em qualquer lugar. Com seu cartão, 
pode movimento sua conta onde quer que se encontre. Pode fazer qualquer 
pagamento on line para garantir a eficiência de seus negócios. E é ótimo 
que assim seja porque, ao agir desta maneira, está se servindo dos meios 
modernos para dinamizar seus negócios e tornar sua empresa apta aos 
desafios da concorrência e da disputa mercadológica que hoje se torna a 
cada dia mais intensa. 
Não se pode, pelas mesmas razões, impedir que o Judiciário caminhe na 
mesma proporção para executar suas sentenças e cumprir suas ordens, já 
que o interesse público precisa também utilizar-se da técnica e da ciência 
para concretizar os anseios do povo, principalmente quando de Justiça se 
trata. 136 

 

É certo que muito se tem se discutido sobre a constitucionalidade do BACEN 

JUD, estando atualmente em curso, inclusive, duas ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADI), cujos fundamentos de fato e de direito são os mais 

variados. 

A primeira delas, autuada como ADI 3091 e ajuizada pelo Partido da Frente 

Liberal (PFL), em 17 de dezembro de 2003, em face do Corregedor Geral da Justiça 

do Trabalho, do Procurador Geral do Banco Central do Brasil e do Tribunal Superior 

                                                
136 SILVA. Antônio A. Penhora on line. Belo Horizonte: Editora RTM Ltda, 2001. p.  14-16. 
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do Trabalho, questionando a constitucionalidade dos Provimentos nº 01, de 25 de 

junho de 2003, e nº 03, de 23 de setembro de 2003, sobre o convênio de 

cooperação BACEN / TST / 2002.137 

A segunda demanda, autuada como ADI 3203 e ajuizada pela Confederação 

Nacional dos Transportes (CNT), em 15 de maio de 2004, em face da União, do 

Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, do Banco Central do Brasil e do Tribunal 

Superior do Trabalho, cujo objeto idêntico ao da primeira, determinou seu 

apensamento para tramitação conjunta.138 

Ambas as demandas se encontram pendentes de julgamento. 

Em fundamentado parecer acerca de tais questionamentos, o Ministério 

Público Federal, nos autos da ADI 3.091, manifestou-se contrariamente ao pedido, 

aduzindo, em suma: 
O convênio concedeu ao Poder Judiciário autorização, mediante a 
observância de regras de segurança pré-determinadas, para utilização de 
um programa de computador (ou um meio eletrônico organizado e 
controlado, denominado Bacen Jud) que permite acesso restritivo ao 
sistema financeiro nacional, para o encaminhamento de solicitações de 
informações e ordens de penhora às instituições financeiras. [...] O aludido 
convênio é despido de conteúdo normativo, não possuindo a autonomia 
generalizada e abstração necessárias para se submeter a processo objetivo 
de controle de constitucionalidade.139 

 

Controvérsias à parte, como bem entendido pelo Parquet, os convênios 

firmados entre o Banco Central do Brasil e os tribunais superiores não possuem 

nenhum conteúdo normativo que possibilite serem eles questionados através de 

ADI, a teor do disposto no art. 102, n. I, "a", da Constituição da República. 

No caso do Bacen Jud não existe norma geral e abstrata possível de ser 

submetida ao processo de controle de constitucionalidade, mas, tão-somente, regras 

que permitem o acesso eletrônico dos juízes ao SISBACEN, durante o curso de 

ações executivas, para fins de indisponibilização de valores depositados em contas 

bancárias de devedores, substituindo o antigo ofício/papel, pelo meio virtual. 

                                                
137 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3091. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3091&classe=ADI&orige
m=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 11 jan. 2008. 
138 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3203. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3203&classe=ADI&orige
m=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 11 jan. 2008.  
139 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3091. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3091&classe=ADI&orige
m=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 11 jan. 2008. 
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Outrossim, com a entrada em vigor da regra estabelecida no art. 185-A, do 

CTN, bem como, com a inclusão dos dispositivos contidos nos artigos 655, inciso I e 

655-A do CPC, e, ainda, nos termos da Lei n. 11.280, de 16 de fevereiro de 2006 

(que acrescenta o parágrafo único do art. 154, do CPC), e, finalmente, com a 

promulgação da Lei 11.419/2006, em especial o conteúdo do seu artigo 13, a 

matéria resta superada por autorização legislativa expressa. 
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8 INDISPONIBILIDADE DE BENS SUJEITOS AO REGISTRO DE PROPRIEDADE 

 

8.1 PRIMEIROS COMENTÁRIOS 

 

A medida de indisponibilidade implementada no artigo 185-A do Código 

Tributário Nacional no que se refere ao patrimônio do executado não representa 

novidade no sistema legal. 

Prevê o parágrafo primeiro, do artigo 53, da Lei nº 8.212/91, que “na 

execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, 

será facultado ao exeqüente indicar bens à penhora, a qual será efetivada 

concomitantemente com a citação inicial do devedor”, sendo que “os bens 

penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis” - (grifo nosso). 

Observa-se, no entanto, que a inovação não reside no instituto da 

indisponibilidade propriamente dito, mas sim, no momento processual em que 

ocorre, e o meio pelo qual se viabiliza. 

A indisponibilidade ficava restrita até então aos bens penhorados e após 

perfectibilizada a penhora, como se vê dos termos do parágrafo primeiro, do artigo 

53, do referido estatuto legal. A inovação implementada pela Lei Complementar 

118/2005 reside na circunstância de autorizar a indisponibilidade antes mesmo de 

realizada a penhora, isto quando não indicaram as partes os bens penhoráveis, e 

não se tem notícia nos autos da existência dos mesmos e sua localização. A medida 

implementada, portanto, detém cunho nitidamente preparatório à penhora, e com ela 

não se confunde. Diz-se que com ela não se confunde, eis que se assim fosse, 

desnecessária seria a alteração legislativa implementada, porquanto, já prevista na 

Lei 8.212/91. 

A segunda inovação que se observa, matéria anteriormente abordada, 

reside no uso do meio eletrônico para a prática do ato da indisponibilidade de bens, 

bem como, a comunicação aos órgãos e entidades responsáveis pela supervisão e o 

registro da propriedade. 

Ainda, é de se observar, como já dito, que o Código de Processo Civil sofreu 

alteração implementada pela Lei 11.382/2006, que introduziu o parágrafo sexto ao 

artigo 659, do CPC, para determinar que “...as averbações de penhoras de bens 

imóveis e móveis podem ser realizadas por meios eletrônicos”. 
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O desiderato perseguido neste capítulo, portanto, é analisar o conteúdo e 

alcance do instituto da indisponibilidade incidente sobre os bens do executado em 

execução fiscal de dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas e, 

via de conseqüência, em execução por quantia certa contra devedor solvente de 

verbas trabalhistas, que estão sujeitos ao registro de propriedade. 

 

8.2 NATUREZA E EFEITOS DO REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE EM FACE 

AOS DEMAIS CREDORES 

 

As discussões a respeito do assunto travadas há mais de uma década por 

força do contido no § 1º, do art. 53, da Lei 8.212/91, são ainda atuais, sobretudo 

porque, trazido à baila o tema por força do contido no artigo 185-A do CTN, e as 

recentes alterações introduzidas no Código de Processo Civil. 

No estudo do tema persiste a ocorrência de problemas relacionados: a) ao 

registro de sucessivas penhoras (realizadas em execuções promovidas por credores 

privilegiados ou não) incidentes sobre bens declarados indisponíveis (§ 1º do art. 

53); b) ao registro de títulos judiciais (cartas de arrematação ou adjudicação) 

decorrentes de expropriação judicial dos bens informados.  

No magistério do Juiz do Trabalho Edson Silva Trindade: 

 
Sem a pretensão de esgotar o assunto, parece-me relevante fazer algumas 
ponderações jurídicas, as quais permitem extrair conclusões no sentido de 
que reclama revisão o entendimento (perfilhado tanto pelos Oficiais dos 
Serviços de Registro de Imóveis quanto pelos Meritíssimos Juízes 
Corregedores Permanentes dessas Serventias), até então consolidado na 
seara administrativa, a respeito da negativa de registro de penhoras ou 
outros títulos judiciais relacionados a bens atingidos pela indisponibilidade 
em comento. 140 

 

“A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”. A 

regra geral é no sentido de que o proprietário (titular do direito de propriedade) tem 

não só os direitos de  usar, gozar e fruir do bem, mas, também, o direito de dele 

dispor (artigos 1.231 e 1.228 do CCB/2002). Somente o proprietário tem o direito de 

disposição do bem, não obstante seja possível destacar do direito de propriedade e 

                                                
140 TRINDADE, Edson Silva. Alguma considerações sobre a execução trabalhista: Indisponibilidade de 
bens na execução fiscal (dívida ativa da União). Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB). 
São Paulo, 8 dez 2005. Disponível em <http://www.irib.org.br/biblio/boletimel2202.asp>. Acesso em: 
12 jan. 2008. 
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conferir a terceiro o exercício dos direitos de uso, gozo e fruição (direitos reais 

limitados sobre coisa alheia, como o são a enfiteuse, o usufruto, o uso, a habitação, 

etc). 

É evidente que o credor não tem o direito de dispor do bem do devedor, 

porque dele não tem o domínio, mas tem o direito de, na competente ação, sujeitar 

os bens do devedor a responsabilização patrimonial executiva. A indisponibilidade, 

nesse sentido, não visa a impor restrição ao exercício do direito de ação assegurado 

constitucionalmente ao credor, mas, sim, estabelecer limitação ao pleno exercício do 

direito de propriedade titularizado pelo devedor. 

A decretação da indisponibilidade de um bem não pode criar obstáculos a 

que outros credores (especialmente aqueles detentores de créditos com privilégios 

superiores ao crédito tributário, tal como o trabalhista) executem o devedor para 

satisfação integral dos seus créditos, ainda que em prejuízo do crédito tributário. 

A indisponibilidade não é absoluta a ponto de impedir o próprio Estado, no 

exercício da atividade jurisdicional executiva, de promover a transferência da 

propriedade do bem indisponível para um terceiro, mas, sim, meramente relativa, 

alcançando, exclusivamente, o titular do domínio. Demonstra-se razoável o 

entendimento segundo o qual a indisponibilidade afeta única e exclusivamente o 

proprietário do bem, que não poderá transferi-lo voluntariamente, por título oneroso 

ou gracioso a quem quer que seja. 

Em tal sentido, considerando que eventual penhora e expropriação judicial 

do bem em favor de outro credor não é limitada pelo decreto de indisponibilidade. 

Trata-se de ato supremacia do Estado que independentemente do consentimento do 

devedor e até contra a vontade dele, não é atingida pela limitação em comento. 

O decreto e conseqüente registro da indisponibilidade do bem não impede 

que o bem tornado indisponível: a) sofra a incidência de nova penhora, para 

satisfação de qualquer tipo crédito (estampado em título judicial ou extrajudicial), 

independentemente de o crédito ser ou não privilegiado; b) seja submetido à 

expropriação judicial (“alienação forçada”)  na ação de execução. 

O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento no sentido de que a 

indisponibilidade prevista no § 1º, do art. 53, da Lei 8.212/91, que em nosso 

entendimento equivale àquela prevista no artigo 185-A do CTN em seus efeitos: a) 

somente veda que o proprietário exerça o direito de alienar voluntariamente o bem 
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indisponível; b) não impede que esse bem também seja penhorado por outros 

credores: 

 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INDISPONIBILIDADE. 
IMÓVEL PENHORADO EM EXECUTIVO FISCAL. ART. 53, § 1º, LEI 
8.212;91. ALIENAÇÃO FORÇADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO 
ART. 711 DO CPC. 
I – A indisponibilidade a que se refere o art. 53, § 1º, da Lei nº 8.212/91, 
traduz-se na invalidade, em relação ao ente Fazendário, de qualquer ato de 
alienação do bem penhorado, praticado sponte propria pelo devedor-
executado após a efetivação da constrição judicial. 
II – É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda 
penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde 
que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao 
crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto. 
III – Ainda que o executivo fiscal tenha sido suspenso em razão de 
parcelamento, é possível tal solução, porquanto retirar-se-ia do produto da 
alienação o valor referente ao crédito tributário, colocando-o em depósito 
judicial até o adimplemento do acordo, não havendo qualquer prejuízo à 
garantia do crédito fazendário. Recurso provido.141 

 

Nesse sentido, desde já, antevendo-se as turbulências que serão 

enfrentadas pelo instituto que retorna ao uso, cumpre desde já discordar do 

entendimento freqüentemente invocado na seara administrativa, tanto por Oficiais 

Registradores quanto pelos Meritíssimos Juízes Corregedores Permanentes 

daquelas Serventias, segundo o qual a indisponibilidade constituiria forma especial 

de inalienabilidade e de impenhorabilidade, a ponto de obstar o registro da penhora 

de bem indisponível e do subseqüente  título judicial (carta de arrematação ou 

adjudicação), expedido em decorrência da expropriação judicial realizada em outra 

execução, se e enquanto não levantada a penhora incidente sobre o bem na 

execução fiscal de dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas. 

Sob tal entendimento, e consoante aresto jurisprudencial acima colacionado, 

registramos que a preferência de que goza o credor em favor do qual averbou-se a 

indisponibilidade não é sobre a propriedade do bem, mas sim, sobre os recursos 

angariados pela expropriação judicial do bem. 

Sobre os recursos angariados com a expropriação judicial do bem, deverão 

ser observados os termos do artigo 711 do CPC, no sentido de que “Concorrendo 

vários credores, o dinheiro ser-lhes-á distribuído e entregue consoante a ordem das 

respectivas prelações; não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro 

                                                
141 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma, Recurso Especial nº 512.398-SP, Rel. Min. Felix 
Fischer, DJ 22 mar. 2004. p. 347. 
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lugar o credor que promoveu a execução, cabendo aos demais concorrentes direito 

sobre a importância restante, observada a anterioridade de cada penhora”. Nesse 

ponto, importante repisar aqui a informação de que a indisponibilidade de que trata o 

artigo 185-A do CTN, não se equivale à penhora, mas sim, a ato preparatório da 

mesma, que poderá ou não, segundo as circunstâncias do processo, vir a ser 

perfectibilizada. 

Outrossim, cumpre ainda refutar eventual argumento no sentido que o 

credor que teve em seu favor averbada a indisponibilidade, será inevitavelmente 

prejudicado pelo desconhecimento da venda que o impedirá de exercer sua eventual 

preferência sobre os valores. Nesse sentido, esclarecemos que cumpre ao juiz da 

execução que levou o bem à hasta pública, observar os termos do artigo 711 do 

CPC, e, para tal, o registro da indisponibilidade na matrícula do imóvel a torna 

oponível erga omnes.  

Do mesmo modo e na mesma linha de raciocínio, a Lei 11.382/2006, 

introduziu alteração no artigo 698 do CPC, para determinar que “Não se efetuará a 

adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução seja 

cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora 

anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução”, 

devendo o juiz noticiar a venda ao credor com a indisponibilidade do bem 

anteriormente averbada por força do artigo 185-A do CTN. 

Não equivale, portanto, a indisponibilidade a forma especial de 

impenhorabilidade. 

O Código de Processo Civil prescreve que: a) o devedor responde, para o 

cumprimento das suas obrigações, com todos os seus bens (art. 591); b) não estão 

sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (art. 

648). 

É imperioso o reconhecimento de que a impenhorabilidade (absoluta ou 

relativa) e a inalienabilidade, que representam exceções ao regime geral 

estabelecido para a responsabilização patrimonial do devedor, reclamam 

interpretação adequada, estrita, e não ampliativa. A indisponibilidade seja ela 

decorrente dos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, da Lei 8.212/91 ou do artigo 

185-A do CTN, justamente por se tratar de exceção imposta por lei, também não 

comporta interpretação elastecida para admitir, como efeito da indisponibilidade, a 
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impenhorabilidade do bem e a vedação à transferência do bem decorrente de 

expropriação judicial (“alienação forçada”). 

O Código Tributário Nacional recepcionado pela vigente ordem 

constitucional com a natureza de lei complementar  (CF, art. 146; ADCT, art. 34), 

estabelece que o crédito trabalhista prefere ao crédito tributário (art. 186). Os artigos 

10 e 30 da Lei nº 6.830/80, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho (CLT, 

art. 889), exclui da responsabilidade executiva apenas os bens absolutamente 

impenhoráveis (CPC, art. 649), com os quais não se confunde o bem considerado 

indisponível. 

Conforme afirma o autor já citado Edson Silva Trindade: 

 
Na execução de crédito trabalhista, se é possível a expropriação judicial 
(mediante arrematação ou adjudicação) de imóvel sobre o qual incidem 
diversas penhoras (CPC, arts. 711 e 712); se terceiro ou o próprio credor 
pode arrematar o imóvel indisponível (CPC, §§ 1º e 2º), ou, então, se o 
credor trabalhista pode adjudicar tal imóvel (CLT, § 1º do art. 888); se o 
credor tributário não pode opor ao credor trabalhista o seu crédito inferior 
(em termos de privilégio), com o propósito de obstar a arrematação ou a 
adjudicação, ou, então, exigir a sua satisfação prioritária (CTN, art. 186; 
CPC, art. 711), também não se mostra plausível juridicamente o 
entendimento segundo o qual o título judicial decorrente da expropriação 
(carta de arrematação ou carta de adjudicação), a despeito de juridicamente 
válido e plenamente eficaz, não possa ser levado a registro no serviço 
competente enquanto subsistir a indisponibilidade prevista no § 1º do art. 53 
da Lei nº 8.212. 142 

 

Sob tais argumentos afirmamos que o Oficial do Registro de Imóveis não 

pode se negar a registrar uma segunda ordem de indisponibilidade, ou ainda, 

penhora ou arrematação praticada por juízo diverso da primeira indisponibilidade 

inscrita. 

Em tais termos, é correto o entendimento de que o Oficial Registrador pode 

e deve submeter o título (judicial ou não) à qualificação registrária, averiguando a 

presença dos requisitos legais necessários à efetivação do registro (regularidade 

formal, conexão dos dados com os registros cartoriais etc), na forma da Lei 

6.015/1973. No entanto, ao Oficial Registrador não é possível ingressar na análise 

dos fundamentos das decisões judiciais, isto é, não lhe compete, no exercício da 

                                                
142 TRINDADE, Edson Silva. Alguma considerações sobre a execução trabalhista: Indisponibilidade de 
bens na execução fiscal (dívida ativa da União). Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB). 
São Paulo, 8 dez 2005. 
Disponível em <http://www.irib.org.br/biblio/boletimel2202.asp>. Acesso em: 12 jan. 2008. 
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atividade notarial meramente administrativa, apreciar o mérito da decisão prolatada 

na seara jurisdicional. 

No mesmo sentido, não compete ao Oficial, ainda que fundamentado em 

orientação ou decisão do MM. Juiz Corregedor Permanente da Serventia ou do 

órgão administrativo hierarquicamente superior, negar o registro determinado por 

ordem do juiz competente para a causa, eis que, nessa hipótese, a ordem emanada 

do juiz no exercício da função jurisdicional se sobrepõe àquela emanada do próprio 

Juiz-Corregedor ao qual está vinculado o Oficial Registros, posto que, esta última, 

detém cunho meramente administrativo e não jurisdicional. 

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflitos de competência, tem-se 

pronunciado reiteradamente no sentido de que o MM. Juiz Corregedor Permanente 

do Serviço de Registro de Imóveis, por exercer atividade tipicamente administrativa, 

não pode recusar cumprimento a mandado de registro expedido por Juiz no 

exercício da atividade jurisdicional: 

 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECUSA DE REGISTRO DE PENHORA 
– O Juízo correicional, de caráter administrativo, não pode contrariar ato 
jurisdicional trabalhista que determina penhora de bens.143 
 
 
COMPETÊNCIA – REGISTRO DA PENHORA DETERMINADO EM 
EXECUÇÃO TRABALHISTA – Obstáculo criado pelo serventuário com 
amparo em decisão proferida pelo juiz corregedor permanente da comarca. 
Não é dado ao juiz correcional, no exercício de sua função administrativa, 
opor-se ao que fora ordenado sob o império de decisão proferida em feito 
jurisdicionalizado. Precedente do STJ – Conflito conhecido, declarada 
competente a suscitante.144 

 

O mérito da decisão jurisdicional que entender passível de penhora e 

expropriação judicial do bem tornado indisponível pode ser impugnado pelas partes 

interessadas, através dos meios e recursos especificamente previstos no 

ordenamento jurídico pátrio, mas não pelo Oficial Registrador, eis que não pode ele, 

assim como qualquer outro, descumprir uma decisão judicial, e não pode a 

autoridade administrativa, por razões de aparente técnica registral, tornar-se censora 

das determinações ordenadas. 

                                                
143 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ac. 199800046518 – CC 21649. São Paulo, Rel. Min. 
Eduardo Ribeiro, DJU 17 dez. 1999. p. 00314. 
144  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. CC 21413. São Paulo. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, DJU 06 set.1999. p. 39. 
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No mesmo sentido, ao que se apregoou acima com relação aos bens 

imóveis, diz-se válido para todos os órgãos e instituições responsáveis pelos 

registros de propriedade das diversas espécies de bens. 

Não obstante, alertamos para os termos dos artigos 1.226 e 1.227 do 

Código Civil Brasileiro, no sentido de que a transferência da propriedade dos bens 

imóveis se dá pela transcrição do respectivo título no Registro Imobiliário, enquanto 

que a transferência da propriedade dos bens móveis dá-se pela tradição da coisa, 

independentemente de possuir tal bem, órgão oficial de registro, como o 

DENATRAN, no caso dos veículos automotores. 

 

8.3 CONVÊNIO RENAJUD 

 

8.3.1 Considerações Gerais 

 

Na forma do artigo 5º da Lei 9.503/97 (Código Nacional de Trânsito – CNT), 

o “Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das 

atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, 

educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, 

julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades” (grifei). 

Nos termos do artigo 7º, inciso III do referido dispositivo legal, compõem o 

Sistema Nacional de Trânsito, além dos órgãos de coordenação, normativos e 

consultivos (CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIFE), os órgãos e entidades 

executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Na do artigo 9º do referido estatuto legal “O Presidente da República 

designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação 

máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e 

subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União”. 

Cabe ao Ministério das Cidades, através do DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE TRÂNSITO – DENATRAN, na forma do artigo 19, inciso IX do Código Nacional 

de Trânsito “organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM”. 
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Desta feita, é o DENATRAN o órgão destinatário do comando contido nas 

disposições legais objeto do presente estudo. Cumpre a tal órgão administrativo 

prestar informações sobre a existência de bens de titularidade do executado, bem 

como, registrar a ordem de indisponibilidade ou penhora de bens do executado por 

força do artigo 185-A do CTN. 

 

8.3.2 Da Implementação do Sistema 

 

A implementação do sistema eletrônico de acesso e registro de restrições 

judiciais perante o cadastro nacional de veículos automotores tem recebido atenção 

pelos órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário como adiante se verá. 

Em 26 de abril de 2004 o Superior Tribunal do Trabalho divulgou a notícia 

que segue: 
A penhora on-line de veículos de devedores para satisfação de créditos 
judiciais será discutida hoje (26), no Conselho Nacional de Justiça, por 
representantes dos Tribunais Superiores, da Secretaria da Reforma do 
Judiciário e do Departamento Nacional de Trânsito. Em razão do êxito do 
sistema Bacen-Jud, que permite o bloqueio da conta bancária do devedor 
recalcitrante, a Secretaria da Reforma do Judiciário – vinculada ao 
Ministério da Justiça – solicitou ao Denatran a implementação do sistema 
de penhora on-line de veículos, que será denominado 
“Bloqueio/Desbloqueio Judicial de Veículos”.  
De acordo com o secretário da Reforma do Judiciário, Pierpaolo Bottini, 
como o Denatran já possui cadastro informatizado de todos os veículos no 
País, bastará desenvolver um sistema de acesso a esse banco de dados 
pelos juízes de execução. A penhora on-line de veículos estará disponível 
para todos os ramos do Judiciário, não só para a Justiça do Trabalho. A 
reunião de representantes dos Tribunais Superiores, Denatran e da 
Secretaria da Reforma do Judiciário será realizada na sede do Conselho 
Nacional de Justiça hoje (26), às 14h. 145 

 

Em 29 de novembro de 2006 restou divulgada a seguinte notícia: 

 
Juiz poderá barrar pela internet transferência de carro. 
O Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das Cidades e o Ministério da 
Justiça assinaram, nesta terça-feira (28/11), acordo para implementação do 
Renajud - Sistema de Restrição Judicial. Pelo sistema, juízes de todo o país 
poderão bloquear a transferências de veículos. O Poder Judiciário terá 
acesso aos dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 
Atualmente, os pedidos de bloqueio são feitos por ofício aos Departamentos 
Estaduais de Trânsito ou ao Denatran. Esse processo leva até 25 dias. 
Os tribunais brasileiros terão acesso a senhas que permitem tornar 
indisponíveis os veículos de forma imediata. Todos os 97 tribunais que 
existem hoje, estaduais e federais, poderão aderir ao acordo. 

                                                
145 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Notícias de 26 abr. 2006. Disponível em 
<http://ext02.tst.gov.br/pls/no01/no_noticias.Exibe_Noticia?>. Acesso em 12 jan. 2008. 
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O documento foi assinado pela presidente do CNJ e do Supremo Tribunal 
Federal, ministra Ellen Gracie, e pelos ministros da Justiça, Márcio Thomaz 
Bastos, e das Cidades, Márcio Fortes de Almeida146. 

 

Em 26 de março de 2007, restou firmado o “ACORDO DE COOPERAÇAO 

TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DOS 
MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DA JUSTIÇA E O CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL – 
RENAJUD” pela UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, e o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, do se verifica 

em seu objeto: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica a 
implementação do Sistema RENAJUD, que consiste no envio de ordens 
judiciais para o MINISTÉRIO DAS CIDADES, determinando a restrição e o 
bloqueio de registro de veículos cadastrados no Registro Nacional de 
Veículos Automotores - RENAVAM, visando o acesso às determinações e 
respostas judiciais por meio eletrônico. 

 

Em 21 de junho de 2007 o Conselho Nacional de Justiça editou a Portaria 

nº141, a qual institui o Comitê de Gestão do Sistema de Restrição Judicial – 

RENAJUD, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, ao qual compete, nos 

termos do seu artigo 2º: “a administração e a gerência do Acordo de Cooperação 

Técnica para implementação do Sistema de Restrição Judicial – RENAJUD”, da qual 

se destaca: 

 
I - oferecer subsídios, acompanhar o desenvolvimento e adotar as 
providências necessárias à sua implementação; 
II - promover a gestão e o aperfeiçoamento contínuo do sistema;  
III - prestar as informações requisitadas pelo CNJ referentes ao sistema 
RENAJUD;  
IV - dirimir as eventuais omissões relacionadas ao desenvolvimento e 
implementação desse sistema.  

 

O convênio se assemelha àquele já firmado com o Banco Central do Brasil – 

BACEN JUD. As ordens judiciais tramitarão por meio eletrônico mediante acesso ao 

sistema do DENATRAN, em ambiente seguro, mediante acesso por intermédio de 

                                                
146 Revista Consultor Jurídico. São Paulo, 29 nov. 2006. Disponível em 
<http://conjur.estadao.com.br/static/text/50562,1>. Acesso em: 11 jan. 2008. 
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senhas de uso exclusivo aos magistrados e conferido pelo master, estando todos os 

atos praticados eletronicamente sujeitos à fiscalização. 

Nos termos do referido acordo, compete ao MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

por intermédio do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN: 

 

a) desenvolver e implementar o RENAJUD, integrado ao RENAVAM, 
disponibilizando os aplicativos necessários para sua operacionalização; 

b) disponibilizar aos usuários do sistema RENAJUD um ambiente seguro, 
com controle de acesso e cadastramento do Gerente Setorial de Segurança 
da Informação de cada Tribunal, denominados Master; 

c)considerar como usuários do Sistema RENAJUD as pessoas devidamente 
cadastradas pelo Master; 

d) tornar disponível ao Poder Judiciário as respostas das ordens judiciais 
enviadas, determinando a restrição ou bloqueio de registro de veículos 
cadastrados no RENAVAM; 

e)comunicar aos partícipes qualquer alteração no sistema RENAJUD; 
f) fornecer ao sistema, e aos demais aplicativos utilizados para sua 
operacionalização, todo o aporte tecnológico necessário à manutenção e ao 
sigilo das informações, e de Masters e de usuários do sistema no âmbito do 
Poder Judiciário. 

 

O sistema RENAJUD ainda não conta com data definida para sua 

implementação, encontrando-se em fase de desenvolvimento técnico da ferramenta 

informatizada. Em 14 de dezembro de 2007, foi firmado o primeiro “Termo Aditivo ao 

Acordo de Cooperação Técnica”, prorrogando o prazo de estudos e a sua 

implantação definitiva por doze meses. 

Ao que se antevê das disposições já tratadas, restará garantido o uso dos 

mesmos critérios já praticados pelo Sistema BACEN JUD em convênio com o Banco 

Central do Brasil, garantida a segurança processual do documento eletrônico, 

assegurando sua autenticidade, integridade e proteção contra o acesso não 

autorizado conforme os preceitos estabelecidos pela Lei 11.419 de 19 de dezembro 

de 2006. 
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8.3.3 Potencialidade de litígio pelo uso do sistema 

 

A jurisprudência é pacífica no sentido da possibilidade do juiz, mesmo antes 

da vigência do dispositivo legal em estudo, determinar, preventivamente, a restrição 

da transferência do registro de propriedade de veículo junto ao DETRAN. 

 
EXECUÇÃO – PENHORA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN 
VISANDO BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – Diante da 
inexistência de outros bens do devedor para garantir o débito da execução 
e, diante da existência de registro de veículo, em nome do executado, é 
plausível acolher-se a pretensão da parte credora, no sentido de bloquear a 
transferência de veículo para garantir futura penhora.147 

 

De outro lado, é possível antever ao convênio RENAJUD outras 

controvérsias jurídicas, que serão geradas pelo próprio uso do sistema. 

Repetimos aqui, as razões já aduzidas no sentido que o procedimento não 

equivale a penhora, mas sim, ao meio pelo qual a mesma é viabilizada (eletrônico), 

razão pela qual, somente se cogitará de penhora quando apreendido e realizado o 

depósito judicial do bem. 

Em tais termos, são providenciais as medidas determinadas pelo artigo 185-

A do CTN no sentido de que o juiz determinará pela via eletrônica a restrição à 

propriedade do bem, cumprindo ao órgão responsável pelo registro informar os bens 

atingidos pela medida. 

Conforme já alertado anteriormente no presente estudo, nos termos dos 

artigos 1.227 do Código Civil Brasileiro, a transcrição do respectivo título no Registro 

Imobiliário é constitutivo da propriedade dos bens imóveis, o que não ocorre com os 

veículos automotores, bens móveis que são. 

O Código Nacional de Trânsito impõe aos proprietários de veículos o seu 

registro e licenciamento. No entanto equivocadamente a imposição pode ser 

entendida como requisito para a aquisição da propriedade, e assim não o é. O 

registro de veículo automotor atende a duas finalidades: a) a tributação da 

propriedade e, b) o licenciamento para o tráfego. 

O lançamento da aquisição do veículo perante o Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM é tido como meio de prova da propriedade, mas 
                                                
147 BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. AI 0297119-3 – (29623), 4ª Câmara Cível. Rel. Juiz 
Jarbas Ladeira – J. 29 mar 2000. 
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não, elemento constitutivo da mesma. O veículo automotor se enquadra na categoria 

dos bens móveis, e como tal, a transferência da sua propriedade se dá pela tradição 

na forma do artigo 1.226 do Código Civil Brasileiro. 

Nesse sentido, o Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, 

gera mera presunção da propriedade, elidível por prova em contrário. Sua eficácia é 

relativa, deste modo, no que se refere a segurança jurídica do ato de 

indisponibilidade ou penhora fundado exclusivamente em tais dados. 

Advogamos aqui a prática já adotada pelo signatário enquanto Juiz do 

Trabalho Titular da III Vara de Canoas, RS, no sentido de que o DETRAN local, ao 

informar os dados do veículo atingido pela ordem judicial, informe também o 

endereço do proprietário cadastrado no RENAVAM, de modo que se possa levar a 

efeito a penhora mediante a apreensão e depósito do bem, garantindo assim sua 

perfectibilização, bem como, trazendo aos autos novo elemento caracterizador da 

propriedade do bem móvel – a posse. 

Sobre a perfectibilização da penhora de bem móvel através da apreensão, 

assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 

 
EXECUÇÃO FISCAL – Penhora. Veículo automotor. Transferência da 
propriedade. Se não foi formalizada a penhora, o bem ainda não foi alvo de 
apreensão judicial, não estando vinculado ao processo executivo. O juiz não 
pode, por conseqüência, impedir a respectiva alienação. Ainda que o bem 
esteja penhorado, não há como impedir a sua alienação. É que, no plano 
jurídico, o executado continua livre para vendê-lo. No entanto, o bem constrito 
continua vinculado ao processo executório. Por conseqüência, de nada adianta 
o executado ou o terceiro invocarem a alienação para fins de liberação do bem, 
pois, no tocante ao processo executivo, a alienação é ineficaz. Por força do art. 
620 e ss. do CC, a transferência da propriedade de veículo automotor se dá 
com a tradição, não sendo necessária a transferência no DETRAN.148 

 

A jurisprudência pátria é rica em casos em que levada a efeito a constrição 

sobre veículo exclusivamente com base nos dados do DENATRAN, a probabilidade 

da invasão da esfera patrimonial de terceiro se revelou inevitável. 

Por certo que a tradição do veículo para terceiro depois de instaurado o 

processo de execução, implicará em irrefutável fraude à execução, e, portanto, 

ineficaz. No entanto, o mesmo não se dá quando a tradição (transferência da 

propriedade) se deu em época anterior, caracterizando o adquirente como terceiro 

de boa-fé. 
                                                
148 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 162.410, MS, 2. Turma. Rel. Min. Adhemar Maciel, 
DJU 17 ago.1998. 
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A jurisprudência é abundante nos diversos Tribunais Pátrios: 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE 
TERCEIROS – PENHORA – PROCESSO DE EXECUÇÃO – VEÍCULO 
PERTENCENTE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO – FALTA DE REGISTRO 
NO DETRAN – HONORÁRIOS – Ainda que o atual proprietário não tenha 
efetivado o registro do veículo em seu nome no detran, tal fato não lhe retira 
a propriedade do bem, pois no documento anexado (dut), ficou cabalmente 
demonstrado que foi adquirido em data anterior à do ajuizamento da ação 
de execução. Ademais, operou-se a transferência da coisa móvel com a 
entrega do veículo ao apelado e o recebimento do preço. Julgados 
procedentes os embargos deverá a parte vencida arcar com os ônus 
sucumbenciais, nos termos do art. 20, § 4º do CPC. Apelação improvida.149 
 
EXECUÇÃO – PENHORA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO – FALTA DO 
REGISTRO JUNTO AO DETRAN – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ 
– PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – Para que o ato de 
penhora surta efeitos em face de terceiros é necessário que o exeqüente 
promova o seu registro junto ao Detran. Aquele que adquire veículo 
penhorado, sem que conste do seu registro no Detran referência a esse ato 
judicial, age de boa-fé, não tendo, pois, o dever de tomar conhecimento de 
que o bem objeto da compra-e-venda encontra-se penhorado como garantia 
de dívida de um terceiro, alheio ao contrato celebrado com o vendedor.150 
  
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE CARRO APÓS 
SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS POR ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – 
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO VEÍCULO JUNTO AO 
DETRAN – INOCORRÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO – Conforme 
consagrado na jurisprudência, é indispensável o registro da penhora junto 
ao órgão que usualmente lhe dá a devida publicidade, no caso o DETRAN, 
situação em que se presume a boa-fé do embargante ao adquirir o veículo 
após sucessivas transferências. Não indicando o prontuário junto ao 
Departamento de Trânsito qualquer restrição a venda, há de prevalecer a 
compra e venda realizada, soando incorreta a constrição nesses termos 
realizada. Apelação improvida.151 
 
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – REGISTRO DE 
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE POSTERIOR À PENHORA – 
IRRELEVÂNCIA – PROVA ROBUSTA DE ANTERIOR ALIENAÇÃO – 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DESPROVIMENTO DO RECURSO – O 
registro do veículo junto ao DETRAN faz mera presunção de propriedade, 
que pode ser elidida mediante prova robusta da venda do veículo, uma vez 
que o registro é prescindível para a alienação de bens móveis, a qual se dá 
pela tradição do bem, não se exigindo qualquer formalidade. No caso, 
demonstrada a alienação anterior à penhora do veículo, por declaração da 
pessoa jurídica que intermediou a venda entre o executado e a embargante; 
por cópia da declaração de IR do executado; e outros indícios, deve ser 
afastada a constrição judicial que recaiu sobre dito bem móvel de 
propriedade da embargante.152 
  

                                                
149 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. APC 19980510038663, 3. Turma Cível. Rel. Des. 
Jeronymo de Souza, DJU 10 maio 2000. p. 20. 
150  BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. AC 0294260-3, 4. Câmara Cível. Rel. Juíza Maria 
Elza, J. 22 mar. 2000. 
151 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. AC 599.333.143, 17. Câmara Cível. 
Rel. Des. Elaine Harzheim Macedo,  J. 28 mar. 2000. 
152 BRASIL. Tribunal de Alçada do Estado do Paraná. AC 143962100 – (12592). Ponta Grossa, 3. 
Câmara Cível. Rel. Juiz Domingos Ramina, DJPR 03 mar. 2000. 
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PENHORA – VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – 
REGISTRO NO DETRAN – Cumpre ressaltar regularidade da primeira 
alienação, procedida pelo proprietário da executada, mediante o 
preechimento da autorização para transferência de veículo perante o 
cartório de ofício de notas. Nesse aspecto, assinala-se que a transferência 
do domínio de bens móveis perfaz-se por simples tradição. Assim, em 
observância à segurança jurídica e aos terceiros de boa-fé, depreende-se a 
eficácia das sucessivas "alienações" do veículo constrito judicialmente.153 
  
EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA 
DOCUMENTAL SUFICIENTE – PENHORA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO 
DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO 
AO DETRAN DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA BEM 
MÓVEL CUJA PROPRIEDADE E TRANSFERIDA PELA SIMPLES 
TRADIÇÃO (ART. 622, DO C.CÍV.) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, HONORÁRIOS QUE DEVEM GUARDAR 
PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE 
– Como a decisão se louvou em documentos apresentados na inicial não há 
que se falar em cerceamento de defesa diante do indeferimento tácito das 
provas requeridas, eis que somente e indispensável a prova que traz dado 
relevante a solução da demanda. Na cadeia de proprietários do veículo, em 
momento algum figurou o executado-apelante; o apelado, por sua vez, 
adquiriu o veículo quando seus dados foram preenchidos na autorização 
para transferência, não havendo que se falar em indispensabilidade do 
registro de tal negócio jurídico junto ao DETRAN para que fosse oponível 
contra terceiros, eis que os cadastros deste órgão tem objetivo meramente 
administrativo, pois em se tratando de bem móvel o domínio se transfere 
pela tradição (art. 620, do C.Cív.). A fixação dos honorários advocatícios, 
quando há sucumbência recíproca, deve guardar certa proporcionalidade a 
divisão da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.154 

 

A matéria suscitada certamente trará o debate sob a luz de novas premissas 

dada a profunda alteração inserida no sistema processual brasileiro quanto aos 

aspectos que regem a expropriação judicial em execução por quantia certa contra 

devedor solvente. O caminho é longo e árduo, impondo a quebra de paradigmas e a 

adoção como norte, para a interpretação das novas disposições, do direito 

fundamental à tutela judicial efetiva. 

 

8.4 CONVÊNIO ANOREG 

 

8.4.1 Considerações Gerais 

 

Dentre os sistemas a serem implementados em parceria com o Poder 

Judiciário para possibilitar a prática da constrição dos bens do devedor por meio 
                                                
153 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. AP 70878.009/00-0. 4. Turma. Rel. Juiz 
José Carlos de Miranda, J. 19 set 2000. 
154 BRASIL. Tribunal de Alçada do Estado do Paraná. AC 143098600 – (9523). Campo Mourão. 6. 
Câmara Cível. Rel. Juiz Anny Mary Kuss, DJPR 10 dez 1999. 



112 
 

eletrônico, talvez a que apresentará maiores dificuldades será aquela referida aos 

bens imóveis. 

As questões a serem enfrentadas serão inúmeras, dentre elas destacamos a 

ausência de uma base nacional unificada de dados informatizados no âmbito dos 

registros notariais de imóveis (ao contrário do que ocorre com o registro de 

veículos), a impedir o acesso eletrônico on line a tais informações. 

Questão que também se revela preocupante, outrossim, é a previsão legal 

de recolhimento de emolumentos em prol do Oficial Registrador para a prática de 

atos de averbação em matrículas de imóveis, questão que se agrava ao se observar, 

nos termos do artigo 236 da Constituição Federal que “os serviços notariais e de 

registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”. 

Não menos importante salientar, que a formulação de convênio em nível 

nacional pressupõe a existência de entidade no mesmo nível respondendo pelos 

Oficiais Registradores de Imóveis, no entanto é sabido que tais serventias estão sob 

a responsabilidade e fiscalização dos Judiciários Estaduais, nos termos da Lei 

8.935/94, a qual dispõe, no seu artigo 37, que “A fiscalização judiciária dos atos 

notariais e de registro, mencionados nos artigos 6º a 13º, será exercida pelo juízo 

competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal...”. 

A questão, ao que nos parece, deverá seguir a experiência já obtida nos 

primórdios da implementação do sistema BACEN JUD em sua primeira versão 

(2001), onde o meio eletrônico passou a ser utilizado de forma tão somente a 

substituir o ofício judicial por meio impresso (papel), fazendo com que as ordens 

judiciais fossem expedidas por meio eletrônico. Nesse caso, no primeiro momento, 

os juizes expedirão por meio eletrônico a ordem que será recepcionada por um 

órgão centralizador (não necessariamente responsável pela supervisão dos Ofícios 

Registrais), o qual se incumbirá de repassá-las aos Oficiais Registradores, para 

depois, centralizar e retornar as respostas, sempre observando os critérios de 

segurança dos atos processuais por meio eletrônico. 

As controvérsias jurídicas que se prevê surgirem, não diverge daquelas que 

já ocorriam quando da constrição de bens imóveis por meio não eletrônico, em 

especial, aquelas relacionadas a impenhorabilidade do bem de família (Lei 

8.009/90), dos bens inalienáveis e declarados por ato voluntário não sujeitos à 

execução (artigo 649, inciso I do CPC) e da pequena propriedade rural (inciso VIII). 
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Surge, outrossim, como nova controvérsia, as questões atinentes a competência 

territorial do órgão judicante. 

 

8.4.2 Da Implementação do Sistema 

 

A Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG) congrega 

os Notários e Registradores do Brasil, e assim se qualifica: 

Fundada no dia 04 do mês de maio de 1984, com sede na cidade de 
Brasília-DF, então ainda sob a denominação de ATEB - Associação dos 
Titulares das Serventias Extrajudiciais do Brasil, com intuito não econômico, 
passou a denominar-se ANOREG-BR - Associação dos Notários e 
Registradores do Brasil em 22 de novembro do ano de 1994, após a 
promulgação da Lei nº 8935 de 18 de novembro de 1994, que regulamentou 
o artigo 236 da Constituição Federal. É regida pelo Código Civil brasileiro, 
pelas demais disposições legais aplicáveis e pelo Estatuto. 

A ANOREG-BR é a única entidade da classe com legitimidade, pelos 
poderes constituídos, para representar os titulares de serviços notariais e de 
registro do Brasil em qualquer instância ou Tribunal, operando em harmonia 
e cooperação direta com outras associações congêneres, principalmente 
com os Institutos membros, representativos das especialidades. 155 

A entidade vem empreendendo esforços na informatização das serventias 

notariais e de registros. Em novembro de 2001 a entidade firmou convênio com o 

Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), para promover os serviços 

de certificação digital aos titulares de cartórios do Brasil. Segundo o Presidente da 

entidade, Rogério Portugal Barcellar: 

A meta é que os cartórios possam oferecer à sociedade documentos 
eletrônicos com segurança, sem burocracia e com maior agilidade.[...] A 
entidade nacional pretende manter, nas transações enviadas pela internet, 
por documentos eletrônicos, a mesma segurança dos assinados em papel. 
O contrato entre o Serpro e a Anoreg, neste primeiro instante, cria 
condições para a emissão dos certificados digitais, dando forma eletrônica 
criptografada aos documentos, garantindo a fonte e a integridade deles, 
assim como a navegação sigilosa dos meios eletrônicos. [...] A meta é 
interligarmos os serviços notariais e de registro on line de modo a 
aperfeiçoar nossos atos de forma eficaz e eficiente. 156 

                                                
155 ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG BR. Institucional, 
Brasília. Disponível em 
<http://www.anoreg.org.br/default.cfm?lam2=MD1LUVA9PSQ6RDk2KFpbXjIsSiI4NCAgIAo%3D>. 
Acessado em: 14 jan. 2008. 
156 BRASIL. Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. Sala de Imprensa, Brasília, 
Ano XXX, ed. 186, julho/agosto 2006. Disponível em 
<http://www.serpro.gov.br/imprensa/publicacoes/Tema/tema_186/materias/ping-e-pong>. Acessado 
em 14.01.2008. 
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O Instituto de Registro de Imóveis do Brasil (IRIB), instituição membro da 

ANOREG, realizou em 02 e 03 de abril de 2007, o 21º Encontro Regional dos 

Oficiais de Registro de Imóveis na cidade de Vitória/ES. No referido encontro, 

Manuel Matos, presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-

e.net) e consultor do IRIB, apresentou uma síntese do modelo conceitual da Central 

Registral de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CRSEC), que já está em fase 

experimental de operação pelos registradores imobiliários. 

Manuel Matos é o idealizador da CRSEC, sistema que representa a resposta 

dos registradores imobiliários à crescente demanda por modernização dos serviços 

públicos delegados. Durante o encontro regional ele expôs o funcionamento da 

central, cujo modelo contempla os avanços reais obtidos pela parceria entre o IRIB e 

a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP). 

Entre os principais benefícios da CRSEC, o palestrante destacou: 

 
1) aprimoramento de processos internos e redução de custos de registro, 
manuseio, guarda e preservação, com mais segurança, agilidade e 
racionalidade, tornando o sistema de registro imobiliário mais dinâmico e 
competitivo; 
2) possibilidade de que os processos realizados de forma presencial, ou 
não, possam ser feitos totalmente por meio eletrônico, eliminando a 
transcrição de mídia; 
3) garantia de segurança tecnológica e validade jurídica das transações, 
documentos e certidões eletrônicas, com suporte na legislação específica e 
sob liderança dos registradores; 
4) democratização do acesso à tecnologia da certificação digital, dentro dos 
padrões da ICP-Brasil, a todos os participantes do setor imobiliário. 157 

 

Sobre os prazos para a Central Registral de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados entrar em funcionamento e para possibilitar as mencionadas ações 

de penhora on line, registro de indisponibilidades e interoperabilidade entre os 

registradores, Manuel Matos referiu na mesma ocasião que para esses serviços é 

preciso ter antes a autoridade certificadora, a central de treinamentos e 

principalmente o depósito legal de documentos eletrônicos: 

 
Se não tivermos esses elementos estruturantes, vamos construir uma 
aplicação sem sustentação técnica, o que fatalmente trará problemas. Essa 
aparente demora nada mais é do que um discernimento no tempo de quais 
módulos devem entrar em funcionamento e em que ordenamento isso deve 

                                                
157 ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO MATO GROSSO DO SUL – 
ANOREGMS. Notícias. Campo Grande, 18 abr. 2007. Disponível em 
<http://www.anoregms.org.br/index.php?p=detalhe_noticia&id=869>. Acesso em: 15.01.2008. 
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ser feito. Não adianta construir aplicações sem infra-estrutura, estamos 
dotando o sistema de uma infra-estrutura robusta o suficiente para acatar 
todas essas aplicações sem o perigo de um apagão. Já entramos com o 
primeiro módulo, de ofício eletrônico, que é um fornecimento de serviço; o 
segundo módulo, de certidão on line; o terceiro, de assinatura eletrônica, ou 
seja, a possibilidade assinar os documentos eletrônicos; e agora virá a 
penhora on line. Entendemos que, como a penhora on line é feita pelo 
Judiciário e o registro público é um braço do Judiciário, esse serviço deverá 
preceder a indisponibilidade administrativa. 

O cadastro nacional de bens imóveis da ANOREG despertou o interesse da 

Procuradoria Geral da Fazenda (PGFN), que já implementava estudos no sentido de 

construir um grande cadastro de bens financeiros, móveis e imóveis dos 

contribuintes. Igual interesse restou despertado por parte da Secretaria da Reforma 

do Judiciário. 

Já em abril de 2006, o jornal Valor Econômico veiculou a matéria, contendo 

a especulação da proposta da Secretaria da Reforma do Judiciário que contava com 

Procuradoria da Fazenda Nacional como aliada: 

O cadastro nacional de bens imóveis da Anoreg também despertou o 
interesse da Procuradoria Geral da Fazenda (PGFN), que no ano passado 
conseguiu aprovar um novo artigo no Código Tributário Nacional (CTN) para 
autorizar o fisco a bloquear bens de devedores. O artigo n°. 185-A prevê 
que a Fazenda pode determinar a indisponibilidade dos bens do devedor, já 
visando o futuro cadastro nacional da Anoreg. Sem a penhora ON-LINE de 
veículos e imóveis, a PGFN pretendia construir um grande cadastro de bens 
financeiros, móveis e imóveis dos contribuintes para viabilizar a aplicação 
do artigo.158 

Na seqüência dos acontecimentos, o secretário da Reforma do Judiciário, 

Pierpaolo Bottini, diz que a iniciativa começou em 2005, com o contato com o 

DENATRAN e com a ANOREG, para desenvolver sistemas inspirados no BACEN 

JUD, que permite a constrição por meio eletrônico de contas bancárias. Segundo 

Pierpaolo: 

 
No Denatran, a resposta foi rápida, pois tecnologicamente o sistema era 
simples e o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavan) é 
nacional. Já no caso dos registros de imóveis, não há um sistema unificado. 
A Anoreg está desenvolvendo um projeto de informatização das bases de 
dados sobre imóveis no país, ainda sem prazo de conclusão. 159 

                                                
158 VALOR ONLINE. Penhora on line atingirá carros e imóveis. Jornal Valor Econômico, São Paulo, 
24, 25 e 26 abr. 2006. Disponível em 
<http://www.valoronline.com.br/valoreconomico/285/legislacaoetributos.html>. Acesso em: 15 jan 
2007. 
159 VALOR ONLINE. Penhora on line atingirá carros e imóveis. Jornal Valor Econômico, São Paulo, 
27 abr. 2006. Disponível em 
<http://www.valoronline.com.br/valoreconomico/285/legislacaoetributos.html>. Acesso em: 15 jan 
2007. 
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De acordo com Pierpaolo, o sistema de penhora on line de imóveis não 

dependerá da digitalização do banco de dados. Basta um sistema confiável que 

envie pela internet ordens judiciais para os cartórios, o que já foi elaborado pela 

ANOREG. Segundo o secretário, assim que for finalizado o sistema do DENATRAN, 

a secretaria deverá se dedicar ao bloqueio on line de bens imóveis. Além de agilizar 

a execução judicial, o sistema de penhora de veículos e imóveis também deverá 

ajudar na política de combate à lavagem de dinheiro, já que estes são destinos 

preferenciais do dinheiro de origem ilegal - mais do que ativos financeiros.  

O sistema de comunicação eletrônica para cumprimento de ordens judiciais 

relativamente aos bens imóveis se encontra em análise e aprimoramento, portanto, 

através de Plano Piloto em São Paulo. Nesse sentido Manuel Matos destacou:  

 
Esse sistema vai transbordar para todo o país graças ao convênio firmado 
entre a Arisp e o Irib, tendo em vista que o Irib tem abrangência nacional e a 
Arisp é o braço operacional. Quando se testa um sistema em um ambiente 
como São Paulo, se recebe praticamente todos os fatos que poderiam 
ocorrer explicitados pelo volume, pela característica ou adversidade. Com 
isso, conseguimos um piloto robusto o suficiente para aplicar no restante do 
país. 160 

 

8.4.3 Controvérsias Iniciais pelo uso do sistema 

 

Cumpre breve relato das controvérsias que se antevê surgirão no âmbito do 

sistema eletrônico de constrição de bens imóveis, citando, por certo de forma 

meramente exemplificativa, algumas que de pronto interessam ao presente estudo. 

 

8.4.3.1 Impenhorabilidade de bens 

 

Como acima referido, as controvérsias jurídicas que se prevê surgirem, não 

divergem daquelas que já ocorrerem quando da constrição de bens imóveis por meio 

não eletrônico, em especial, aquelas relacionadas a impenhorabilidade do bem de 

família (Lei 8.009/90), dos bens inalienáveis e declarados por ato voluntário não 

                                                
160 ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO MATO GROSSO DO SUL – 
ANOREGMS. Notícias. Campo Grande, 18 abr. 2007. Disponível em 
<http://www.anoregms.org.br/index.php?p=detalhe_noticia&id=869>. Acesso em: 15 jan. 2008. 
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sujeitos à execução (artigo 649, inciso I do CPC) e da pequena propriedade rural 

(inciso VIII), bem como aquelas inerentes a competência territorial do órgão 

judicante. 

Eventual ofensa a impenhorabilidade do bem de família nos termos da Lei 

8.009/90 e da pequena propriedade rural trabalhada pela família (artigo 649, inciso 

VIII do CPC), nos parece, deverá continuar a receber o tratamento processual até 

então adotado, no que o uso do sistema eletrônico não trará modificações, contando 

o devedor com os meios processuais disponíveis ao exercício do direito 

constitucional de ampla defesa e devido processo legal (artigo 5º da CF), em 

especial, porque  tal matéria deve ser trazida ao conhecimento do judiciário pela 

própria parte interessada, a quem incumbe, o ônus da prova. 

A impenhorabilidade decorrente de bens inalienáveis e declarados por ato 

voluntário não sujeito à execução (artigo 649, inciso I do CPC), inclusive aquele 

declarado de família por ato voluntário (artigos 1.711 – 1.722 do CC/2002), possui 

como pressuposto constitutivo a devida inscrição no Registro Imobiliário (Lei 

6.015/1973). Nesse sentido, entendemos que cumpre ser observado no sistema 

eletrônico processual em estudo, que a referida informação esteja disponível ao juiz 

antes que se efetue o registro da indisponibilidade, arresto ou penhora sobre o 

referido bem, prevenindo, assim, futuro litígio. 

 

8.4.3.2 Competência territorial 

 

Já em tópico anterior do presente trabalho (item 7.3), ao tratarmos da 

indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema BACEN JUD, tratamos da 

questão atinente a competência territorial para a prática de ato processual pelo meio 

eletrônico. 

Prescreve o artigo 200 do CPC que “os atos processuais serão cumpridos 

por ordem judicial ou requisitados por carta, conforme hajam de realizar-se dentro ou 

fora dos limites territoriais da comarca”. Por sua vez, estabelece o artigo 658 do CPC 

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 no foro da situação (art. 747)”. 

As alterações implementadas pela Lei n 10.444/2002 e Lei 11.382/2006 

vieram a sanar e esclarecer tais impasses. A redação do artigo 659, parágrafo 

primeiro, do CPC, passou a determinar que “efetuar-se-á a penhora onde quer que 
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se encontrem os bens, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros”, 

bem como o parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal estabelece que 

“Obedecidas as normas de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, 

pelos Tribunais, a penhora de numerário e as averbações de penhoras de bens 

imóveis e móveis podem ser realizadas por meios eletrônicos”. No mesmo sentido, o 

parágrafo quinto do referido dispositivo legal, incluído pela Lei n 10.444/2002, restou 

mantido, determinando que “Nos casos do § 4o, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula, a penhora de imóveis, independentemente de onde se 

localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado o executado, 

pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por este ato constituído 

depositário”. 

A questão relativa aos bens imóveis e a competência territorial do juiz que 

levará a efeito a penhora revelam alguma controvérsia. Há de se atentar ao fato de 

que a redação dos parágrafos primeiro, quarto e sexto, do artigo 659 do CPC, data 

de 2006, enquanto que redação do parágrafo quinto, é datada de 2002, ou seja, 

anterior a se cogitar do meio eletrônico para o ato, e, portanto, merecedor de 

adequação. 

Como já apreciado no presente estudo, entendemos que o ato eletrônico 

que se convencionou chamar de penhora on line, na realidade não equivale a figura 

processual da penhora, mas sim a ato preparatório à mesma, através da ordem de 

indisponibilidade do bem, ou ainda, posterior a mesma, pela averbação da penhora. 

No procedimento adotado com ampla aceitação na jurisprudência pátria quanto ao 

sistema BACEN JUD, o juiz expede a ordem eletrônica de indisponibilidade 

(denominada bloqueio pelo Convênio BACEN JUD), e após a resposta do agente 

financeiro, determina a transferência dos valores para instituição oficial à disposição 

do juízo ordenante, perfectibilizando, assim, pela apreensão e depósito do 

numerário, a penhora. Igual procedimento, efetuada a devida adequação em razão 

do bem objeto da constrição, entendemos aplicável aos imóveis. 

Controvérsias poderão surgir dos termos do parágrafo sexto do artigo 659 

do CPC frente a sua redação. Note-se que o dispositivo autoriza a penhora de 

numerário e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis por meios 

eletrônicos. Assim, o meio eletrônico na redação do CPC, em se tratando de 

imóveis, se refere tão somente a averbação da penhora, e não a prática da penhora 

propriamente dita, que permanece sujeita ao procedimento até então praticado. 
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Nesse sentido, pode-se argumentar que não existe autorização legal para a 

realização da penhora de bem imóvel pelo meio eletrônico, até mesmo porque, é 

elemento constitutivo da penhora a apreensão e depósito do bem (artigo 664 do 

CPC). 

Nesse sentido, o juiz da execução fiscal ou trabalhista determinará por meio 

eletrônico a indisponibilidade dos bens imóveis na hipótese prevista no artigo 185-A 

do CTN, ou ainda, o que também é possível ao juízo da execução cível, solicitará a 

informação sobre a existência de tais bens na forma do artigo 13 da Lei 

11.419/2006. Em ambas as hipóteses legais preconizadas, o Oficial Registrador 

deve responder ao juízo informando os bens localizados e sua individualização. 

A referida comunicação efetuada nos autos pelo Oficial Registrador revela 

notícia que equivale a juntada da matrícula do imóvel referida pelo parágrafo quinto, 

do artigo 659, do CPC, autorizando assim, que a penhora do imóvel, 

independentemente de onde se localize, seja realizada por termo nos autos, do qual 

será intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por este 

ato constituído depositário, para após, na forma do parágrafo sexto do artigo 659 do 

CPC, proceder, pelo meio eletrônico a averbação da mesma. 

Não há, pois, quebra das determinações legais no tocante a competência 

territorial do juiz. 

 

8.4.3.3 Emolumentos 

 

Finalmente, e não menos importante, cumpre breve comentário no tocante a 

questão relativa aos emolumentos devidos ao Oficial Registrador pelos atos 

praticados de forma eletrônica. 

De regra, como já analisado no item 4.2.7 do presente trabalho, por 

princípio, as despesas da execução correm por conta do executado. Nesse sentido, 

ainda, o artigo 789-A da CLT. 

A Lei 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos) determina no artigo 14 que 

“Pelos atos que praticarem, em decorrência desta Lei, os Oficiais do Registro terão 

direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de 

Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos, pelo 
interessado que os requerer, no ato de requerimento ou no da apresentação do 
título”.(grifei). 
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Os artigos 5º, inciso LXXVI da CF e 30 da Lei 6.015/1973, estabelecem a 

gratuidade do registro civil de nascimento e óbito, não incluído no dispositivo, o 

registro de imóveis. 

Nos termos do artigo 239 da Lei 6.015/1973 “As penhoras, arrestos e 

seqüestros de imóveis serão registrados depois de pagas as custas do registro pela 

parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do escrivão, 

de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do juiz, do 

depositário, das partes e a natureza do processo”. 

Por fim, o artigo LXXIV da CF, determina que “O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei 

1.060/50 esclarece no seu artigo 3º, inciso II, que a assistência judiciária 

compreende a isenção “dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do 

Ministério Público e serventuários da justiça”. A Lei 5.584/80 que rege o processo do 

trabalho, dispõe aplicável na Justiça do Trabalho a assistência judiciária a que se 

refere a Lei nº 1.060/50. O artigo 790, § 3º da CLT prevê que é facultada aos Juízes 

do Trabalho a concessão do benefício da justiça gratuita. 

Indiscutível, sob uma primeira análise dos dispositivos legais aplicáveis à 

espécie, que a pratica de atos processuais pelo sistema eletrônico não retira do 

Oficial Registrador o direito em perceber os emolumentos referentes aos atos 

determinados, ressalva feita, obviamente, aos casos em que o litigante responsável 

por tal pagamento usufrua o benefício da gratuidade judiciária. 

Nesse sentido, registramos que o eventual sistema ou medida legislativa 

que vier a ser adotado para a prática dos atos processuais por meio eletrônico 

direcionados aos Registradores de Imóveis deverá antever a sistemática e o 

momento do pagamento dos emolumentos devidos, sob pena de se tornar inócuo o 

sistema ao fim colimado de atender a necessidade de implementação da celeridade 

processual. 

Não menos importante observar, como já referido ao início, que as 

serventias de registro estão sob a responsabilidade e fiscalização dos Judiciários 

Estaduais nos termos do artigo 37 da Lei 8.935/94. Nesse sentido, a diversidade de 

regulamentações, muitas vezes conflitantes, inclusive no que se refere ao regime de 

emolumentos, o momento e a forma da sua satisfação, não possui unicidade no 

território nacional. 
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Em tais termos, a Consolidação Normativa Notarial e Registral da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, instituída pelo 

Provimento CGJ 32/2006, já devidamente adequada à nova realidade da 

indisponibilidade de bens imóveis por ordem judicial, estabelece: 

  
Art. 11 – Os Notários e Registradores têm direito à percepção dos 
emolumentos fixados no Regimento de Emolumentos do Estado, pelos atos 
praticados, e que serão pagos pelo interessado na forma da lei, exceto 
quando constar expressamente a dispensa em mandado ou certidão 
judicial, em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. 
[...] 
Art. 12 – Não serão requisitadas informações ou certidões de atos notariais 
ou de registros quando a prova deva ser produzida pela parte interessada, 
salvo se houver obstáculo criado pelo próprio Serviço ou interesse relevante 
na obtenção da prova em juízo, circunstâncias em que os emolumentos 
devidos serão cotados para pagamento posterior. 
[...] 
Art. 395 – As penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis serão registrados 
depois de pagos os emolumentos pelo interessado, em cumprimento de 
ordem judicial ou à vista de certidão do Escrivão, exceto se o interessado 
estiver ao abrigo da Assistência Judiciária Gratuita e na ordem ou certidão 
constar expressamente a determinação de dispensa do pagamento, além 
dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do Juiz, das partes e a 
natureza do processo. 
[...] 
Art. 398 – Ficam os senhores Oficiais do Registro de Imóveis cientificados 
da não-exigibilidade de antecipação dos emolumentos quando do registro 
de penhoras, arrestos e seqüestros, decorrentes de executivos fiscais ou de 
reclamatórias trabalhistas, bem como de indisponibilidade judicial. 
§ 1º – Na hipótese prevista neste artigo, o Registrador deverá remeter cópia 
da conta de emolumentos discriminados em valor expresso, a fim de ser 
anexada ao processo fiscal, trabalhista ou judicial de outra natureza, de 
modo a possibilitar o pagamento a final, ou, se entender conveniente, 
poderá exigir o pagamento quando do cancelamento do registro, pela 
prática dos dois atos. 
§ 2º -  Quando a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita, não 
se aplica o disposto no parágrafo anterior, procedendo-se à remessa da 
conta apenas para os fins do artigo 12, da Lei 1.060/50. 
§ 3º - O benefício da assistência judiciária gratuita para a averbação da 
penhora abrange também o cancelamento desta, sendo inexigíveis 
emolumentos do arrematante por este ato. 

 

A determinação, vigente no Estado do Rio Grande do Sul, da não exigência 

de prévio recolhimento de emolumentos para as averbações de indisponibilidade e 

registro das demais constrições determinadas em execução trabalhista ou fiscal, por 

sua vez, se demonstra compatível e até mesmo exigida para a viabilização do 

registro por ato processual eletrônico. 

De outra banda, como já restou apreciado no presente estudo, não obstante 

a diversidade de regulamentos emanados das Corregedorias Judiciais dos Estados 

Membros, não compete ao Oficial, ainda que fundamentado em orientação ou 
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decisão do MM. Juiz Corregedor Permanente da Serventia ou do órgão 

administrativo hierarquicamente superior, negar o registro determinado por ordem do 

juiz competente para a causa, eis que, nessa hipótese, a ordem emanada do juiz no 

exercício da função jurisdicional se sobrepõe àquela emanada do próprio Juiz-

Corregedor ao qual está vinculado o Oficial Registros, posto que, esta última, detém 

cunho meramente administrativo e não jurisdicional. 

Desta feita, se o juiz competente, no exercício da sua função jurisdicional, 

determinar o processamento da ordem de registro de indisponibilidade ou penhora, 

segundo as circunstâncias dos autos, independentemente do prévio recolhimento de 

emolumentos, seja pela dispensa em decorrência da gratuidade judiciária, ou ainda, 

para pagamento ao final no processo e sob responsabilidade do executado, deverá 

o Oficial Registrador dar o imediato cumprimento, sob pena de descumprimento de 

ordem judicial. 

 

Nesse sentido se inclina a jurisprudência: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSUAL CIVIL – REGISTRO DE 

IMÓVEIS – EXECUÇÃO FISCAL – REGISTRO DE PENHORA – CUSTAS – 

EMOLUMENTOS – DESPESAS – ANTECIPAÇÃO DISPENSADA – 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 5º, LXXXVI, 28 E 236 – LEI 

6.830/80 (ARTS – 7º, IV, E 39) – LEI 8.935/94 (ART – 28) – CPC, ART – 27 

– LEI ESTADUAL 8.121/85 – 1. Custas e emolumentos, quanto à natureza 

jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da 

atividade cartorial. 2. A dispensa de prévio preparo ou depósito de custas e 

emolumentos não significa ordem isencional. Significa adiamento para que 

as serventias não oficializadas façam o recolhimento ou cobrança a final. 

Demais, no caso, o ato restringe-se ao registro de penhora no sítio da 

execução fiscal. 3. A interpretação substanciada no aresto procurou o 

sentido equitativo, lógico e acorde com específica realidade processual. O 

direito não pode ser, injusto ou desajustado às realidades ("natureza das 

coisas"). 4. Não merecendo o ato malsinado o labéu de ilegal e abusivo e 

órfão de hábil demonstração o alegado direito líquido e certo, a segurança 

pedida não merece entoar o sucesso. Recurso sem provimento.161 

 

 

                                                
161  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ROMS 10349, RS, 1. Turma. Rel. Min. Milton Luiz Pereira, 
DJU 20 nov. 2000. p. 267. 
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PENHORA – REGISTRO – PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E 

EMOLUMENTOS – A Lei de Execução Fiscal – n.º 6.830/80, de aplicação 

subsidiária à execução trabalhista, estabelece expressamente que 

independe de pagamento de custa ou outras despesas o registro de 

penhora. Logo, o Oficial de Registro deve proceder ao registro da penhora 

determinada pelo juízo da execução, sem exigir tais encargos e 

recalcitrar.162 

 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO – Oficial do registro de imóveis. 

Registro de penhora em execução fiscal movida pelo INSS. Determinação 

judicial para a efetivação do ato, sem o prévio pagamento de emolumentos, 

com a ressalva da percepção ao final. Permissivo da LEF (Lei F-6830/80), 

que não se encontra derrogada, não encontrando óbice na situação regrada 

pela Constituição Federal (art. 236), sobre a natureza dos servidores 

notariais e de registro, e na lei regulamentadora posterior ( Lei nº 8.935/94). 

Hipótese não de isenção de pagamento dos emolumentos e despesas 

devidas, mas de mera postergação para o final da execução. Inexistência 

de ato abusivo ou ilegal, violador de direito líquido e certo. Segurança 

denegada.(08fl).163 

 

Nesse sentido, apregoamos que assim deverá o Juiz do Trabalho proceder, 

considerando que se aplicam à execução trabalhista os preceitos que regem a 

execução fiscal (artigo 889 da CLT), e, portanto, os termos do artigo 7º, inciso IV da 

Lei 6.830/1980, o qual determina registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas. 

 

8.5 OUTROS CONVÊNIOS 

 

O artigo 655 do CPC, aplicável à execução trabalhista por força do artigo 

882 da CLT, estabelece na ordem prioritária da penhora, além dos bens objeto do 

estudo acima, outros bens sujeitos ao registro de propriedade, a saber, os navios e 

aeronaves, as ações e quotas de sociedades empresariais e os títulos e valores 

mobiliários com cotação em mercado. 

                                                
162 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Proc. 1997602082-71, Rel. Juiz Ricardo 
Gomes de Barros, DJU. 14 set. 2000. 
163 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. MS 597087022 – (00340767), 3. 
Câmara Cível. Rel. Des. Luiz Ari Azambuja Ramos. DJ. 16 dez.1999. 
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O artigo 185-A do CTN preconiza que a ordem de indisponibilidade de bens 

do devedor será comunicada 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. 

As ponderações até aqui apresentadas no presente trabalho, por certo, são 

aplicáveis a todos os órgãos que promovem registros de propriedades de bens. 

 

8.5.1 Do Registro dos Navios 

 

O registro da propriedade naval foi originalmente disciplinado pelos artigos 

75 e seguintes da Lei 2.180/1954, a qual dispunha sobre o Tribunal Marítimo. Nesse 

aspecto, tais dispositivos legais vieram a ser revogados pela Lei 7.652 de 03 de 

fevereiro de 1988, a qual passou a dispor sobre o registro da propriedade marítima. 

Na forma do atual dispositivo legal, restou estabelecido que o registro da 

propriedade de embarcações tem por objeto estabelecer a nacionalidade, validade, 

segurança e publicidade da propriedade de embarcações, bem como, que todas as 

embarcações brasileiras, exceto as da Marinha de Guerra, serão inscritas na 

Capitania dos Portos ou órgão subordinado, em cuja jurisdição for domiciliado o 

proprietário ou armador ou onde for operar a embarcação. Na forma da Lei 9.774/98 

que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei 7.562/88, será obrigatório o registro 

da propriedade no Tribunal Marítimo, se a embarcação possuir arqueação bruta 

superior a cem toneladas, para qualquer modalidade de navegação. 

Estabelece o artigo 12 da Lei 7.562/88 que o “registro de direitos reais e de 

outros ônus que gravem embarcações brasileiras deverá ser feito no Tribunal 

Marítimo, sob pena de não valer contra terceiros”, estabelecendo, ainda, o parágrafo 

segundo do artigo 14 do mesmo estatuto legal, que o “registro do direito real ou do 

ônus será comunicado pelo Tribunal Marítimo à Capitania dos Portos em cuja 

jurisdição estiver incluído o porto de inscrição da embarcação, para a devida 

anotação”. Finalmente, o artigo 32 dispõe que as disposições da legislação sobre 

registros públicos serão aplicadas, subsidiariamente, ao registro de direitos reais e 

de outros ônus sobre embarcações, e às averbações decorrentes. 

Restou instituído, conforme dispõe a Lei 9.432/97, no seu artigo 11, o 
Registro Especial Brasileiro - REB, no qual poderão ser registradas embarcações 

brasileiras, operadas por empresas brasileiras de navegação, sendo que na forma 
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do parágrafo 11 do referido dispositivo legal, a inscrição no REB será feita no 

Tribunal Marítimo e não suprime, sendo complementar, ao registro de propriedade 

marítima, conforme dispõe a Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988. 

O Decreto Federal 2.256/1997, veio a regulamentar o Registro Especial 

Brasileiro – REB, dispondo que o Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela 

Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, será efetuado no Tribunal Marítimo, não 

suprimindo e sendo complementar ao registro da propriedade marítima, conforme 

dispõe a Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, e, ainda, que o Tribunal Marítimo 

emitirá, para as embarcações incluídas no REB, o Certificado de Registro Especial 

Brasileiro, mantendo cadastro específico atualizado de todas as embarcações pré-

registradas e registradas no REB. 

Observamos, portanto, que o registro de eventual indisponibilidade, arresto 

ou penhora incidente sobre embarcações deverá ser direcionado ao Tribunal 

Marítimo, responsável pelo Registro Obrigatório de Propriedade de Navios, bem 

como, pela manutenção e atualização dos cadastros no Registro Facultativo no 
REB – Registro Especial Brasileiro. 

O Tribunal Marítimo, atualmente com jurisdição em todo o território nacional, 

é órgão autônomo e administrativo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao 

Ministério da Defesa, criado originalmente na forma do artigo 1º, Parágrafo 1º, do 

Decreto no 20.829, de 21 de dezembro de 1931. 

Conforme registros atualizados até 17 de outubro de 2007, o REB contava 

com 931 embarcações com propriedade registrada.164 

Desta feita, embora não se tenha notícia – dada as recentes alterações que 

envolvem o processo eletrônico - de convênio firmado entre a referida instituição e 

os Tribunais, para a prática de atos eletrônicos quanto a consultas ou averbações 

inerentes ao registro de propriedade de navios, tal procedimento não encontrará 

dificuldades, posto que se trata de entidade que concentra a nível nacional os 

referidos registros, atuando como órgão auxiliar do Poder Judiciário. 

 
 

 
 

                                                
164 BRASIL. Ministério da Defesa. Tribunal Marítimo. Registro Especial Brasileiro. Disponível em 
<http://www.mar.mil.br/tm/htm/rb.htm>. Acesso em: 16 jan. 2008. 
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8.5.2 Do Registro de Aeronaves 

 

A propriedade de aeronaves é regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica 

(CBAe) – Lei 7.565 de 1986, que dispõe no seu artigo 115 que a propriedade é 

adquirida pelas seguintes formas: a) por construção; b) por usucapião; c) por direito 

hereditário; d) por inscrição do Título de transferência no Registro Aeronáutico 

Brasileiro; e) por transferência legal. 

Na forma do artigo 106 do CBAe “considera-se aeronave todo aparelho 

manobrável em vôo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante 

reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas”, determinando o 

parágrafo único, que “aeronave é bem móvel registrável para o efeito de 

nacionalidade, matrícula, aeronavegabilidade, transferência por ato entre vivos, 

constituição de hipoteca, publicidade e cadastramento geral”. 

O registro de aeronaves se dá na forma do artigo 72 do CBAe que 

estabelece que “O Registro Aeronáutico Brasileiro será público, único e centralizado, 

destinando-se a ter, em relação à aeronave, as funções de: I - emitir certificados de 

matrícula, de aeronavegabilidade e de nacionalidade de aeronaves sujeitas à 

legislação brasileira; II - reconhecer a aquisição do domínio na transferência por ato 

entre vivos e dos direitos reais de gozo e garantia, quando se tratar de matéria 

regulada por este Código; III - assegurar a autenticidade, inalterabilidade e 

conservação de documentos inscritos e arquivados; IV - promover o cadastramento 

geral”. 

O registro para efeitos de propriedade é regulado no artigo 116 do CBAe 

que dispõe: “Considera-se proprietário da aeronave a pessoa natural ou jurídica que 

a tiver: (...) V - inscrito em seu nome no Registro Aeronáutico Brasileiro, consoante 

instrumento público ou particular, judicial ou extrajudicial”. 

No Registro Aeronáutico Brasileiro serão feitas as inscrições da matrícula de 

aeronave, em livro próprio; de Títulos, instrumentos ou documentos em que se 

institua, reconheça, transfira, modifique ou extinga o domínio ou os demais direitos 

reais sobre aeronave, assim como de arresto, seqüestro, penhora e apreensão de 

aeronave, na forma do artigo 74 do CBAe. 

A Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, criou a Agência Nacional de 

Aviação Civil – ANAC, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, 

submetida a regime autárquico especial, vinculada ao Ministério da Defesa. Na 
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forma do artigo 8º, inciso XVIII, cumpre a ANAC administrar o Registro Aeronáutico 

Brasileiro. 

O Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, dispõe sobre a instalação, a 

estrutura organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e aprova o 

seu regulamento. 

O Sistema de Registro Aeronáutico tem seu funcionamento e atividades 

reguladas pelo texto consolidado da RBHA 47, aprovada pela Portaria nº 

350/DGAC/1992 e posteriores alterações. O prefácio da consolidação estabelece 

que “subsidiariamente, foi adotada a Lei nº 6015, de 31 de dezembro de 1973, que 

dispõe sobre os registros públicos, para autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos”. 

O item 4.1 do regulamento tem como seu objeto que “os procedimentos 

imprescindíveis à perfeita validade dos atos para os registros de aeronaves, os atos 

conexos e subseqüentes, de observância obrigatória, aplicando-se a todos os 

operadores, proprietários, usuários, interessados em geral e demais órgãos e 

elementos que compõem o Sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro (SISRAB)”. 

O item 47.5 relaciona dentre as atividades do SISRAB, no que se refere a 

aeronaves, a competência para fazer o registro de aeronave, reconhecer a aquisição 

do domínio na transferência de aeronave e averbar penhora, apreensão e outros 

mandados judiciais. No item 47.23 fica reconhecido como documento hábil, a ser 

levado ao registro, as certidões e mandados extraídos de autos de processo judicial. 

Desta feita, as aeronaves estão sujeitas a registro formal de propriedade, 

cuja competência para tal pertence a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, 

através do Sistema de Registro Aeronáutico Brasileiro – SISRAB, estando assim, o 

referido órgão, sujeito as determinações Judiciais emanadas em razão do conteúdo 

do artigo 185-A do CTN, para o fornecimento de informações e registro de 

indisponibilidade de aeronaves. 

Não se tem notícia de eventual convênio para a prática de tais atos judiciais 

por meio eletrônico com a referida entidade. Acreditamos, no entanto, que 

dificuldade não haverá na adoção do referido meio virtual, considerando o avanço 

tecnológico de que é gozadora à área da aviação civil. 
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8.5.3 Ações e quotas de sociedades empresariais 

 

Conforme o Código Civil vigente, artigos 981 e seguintes, o contrato de 

sociedade é definido como aquele onde os contratantes celebram contrato onde 

reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de 

atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 

Considera-se empresária a sociedade, salvo exceções expressas na 

legislação, aquela que tem por objeto o exercício de atividade própria de 

empresário sujeito ao registro (art. 982). É obrigatória a inscrição do empresário 

no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início 

de sua atividade (art. 967). Considera-se empresário quem exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação 

de bens ou de serviços (art. 966). A sociedade adquire personalidade jurídica com a 

inscrição no registro próprio, e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (art. 

985). Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a 

inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (art. 45). 

Desta feita, as ações ou quotas de sociedade empresarial constam nos 

respectivos cadastros do Registro Público de Empresas Mercantis. 

O Sistema Nacional de Registro Mercantil (SINREM), conforme os termos 

do artigo 3º da Lei 8.934 de 1984, tem como órgão central o Departamento 
Nacional do Registro do Comércio (DNRC), cuja função é a supervisão, 

orientação, coordenação e normatização, no plano técnico; e supletiva, no plano 

administrativo, cumprindo a execução e administração dos serviços de registro aos 

órgãos locais denominados Juntas Comerciais dos Estados e do Distrito Federal, 

que atualmente totalizam o número de 27 unidades.165 

Na forma do artigo 6º do referido estatuto legal, as juntas comerciais 

subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua 

jurisdição e, tecnicamente, ao DNRC. 

O Departamento Nacional do Registro do Comércio, órgão criado pelos 

artigos 17, II, e 20 da Lei nº 4.048, de 29 de dezembro de 1961, integra atualmente a 

Secretaria de Comércio e Serviços (SCS), do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. 

                                                
165 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Departamento Nacional do 
Registro do Comércio. Disponível em <http://www.dnrc.gov.br/>. Acesso em: 16 jan 2008.  
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Dentre as competências da Secretaria de Comércio e Serviços (SCS), está a 

de propor, elaborar e implementar políticas para a melhoria da qualidade e 

produtividade dos serviços de registro do comércio, no país, e ainda, participar da 

elaboração, implantação e implementação de normas, instrumentos e métodos que 

promovam a modernização e a atuação tecnológica dos setores de comércio e de 

serviços, no País. 166 

Nos termos do artigo 4º da Lei 8.934 de 1984, compete ao DNRC, dentre 

outras competências: 
I - supervisionar e coordenar, no plano técnico, os órgãos incumbidos da 
execução dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins; 
II - estabelecer e consolidar, com exclusividade, as normas e diretrizes 
gerais do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;  
[...] 
IX - organizar e manter atualizado o cadastro nacional das empresas 
mercantis em funcionamento no País, com a cooperação das juntas 
comerciais;  
[...] 
XI - promover e efetuar estudos, reuniões e publicações sobre assuntos 
pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 

 

A partir de tal configuração legal e administrativa, é possível concluir que o 

cadastro do registro público de ações e quotas das sociedades empresariais é 

executado pelas Juntas Comerciais, órgãos subordinados administrativamente aos 

Governos dos Estados Membros e tecnicamente ao DNRC. 

Desta feita, o órgão executivo competente para lançar nos registros do 

comércio eventual ordem de constrição judicial, incidente sobre ações e quotas das 

sociedades empresariais, é a Junta Comercial local do respectivo Estado Membro 

onde se acha registrada a pessoa jurídica executada. 

Observamos, como em outros momentos foi referido, que eventual convênio 

para implementação de um sistema ao nível nacional para cumprimento de ordens 

judiciais deverá ser firmado com entidade ou órgão do mesmo nível, de modo a 

possibilitar a execução da ordem emanada do Poder Judiciário, em todo o território 

nacional. 

Nesse sentido, entendemos adequada a formalização de convênio com o 

Departamento Nacional do Registro do Comércio, dada suas competências 

outorgadas pela Lei 8.934 de 1984, preferencial em matéria técnica e supletiva em 

                                                
166 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Departamento Nacional do 
Registro do Comércio. Disponível em <http://www.dnrc.gov.br/>. Acessado em 16 jan. 2008.  
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matéria administrativa, quanto ao Sistema Nacional de Registro Mercantil – 

SINREM, nos mesmos moldes em que realizado o convênio BACEN JUD. De tal 

entidade ficaria a cargo o recebimento das solicitações judiciais pela via eletrônica, 

encaminhando-as às respectivas Juntas Comerciais, centralizando as respostas e 

encaminhando-as aos respectivos juízos solicitantes. 

Observamos, outrossim, que os Estados membros da Federação deverão 

ter voz e participação nos termos em que elaborado o referido convênio, haja vista a 

sujeição administrativa das Juntas Comerciais aos mesmos, disciplinando, 

principalmente as questões atinentes aos emolumentos devidos. 

 

8.5.4 Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado 

 

A primeira questão a ser esclarecida no presente tópico encontra resposta 

nos termos da Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado 

de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. 

São valores imobiliários sujeitos à Lei 6.835/76: 
 
I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; II - os cupons, direitos, 
recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores 
mobiliários referidos no inciso II; III - os certificados de depósito de valores 
mobiliários; IV - as cédulas de debêntures; V - as cotas de fundos de 
investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em 
quaisquer ativos; VI - as notas comerciais; VII - os contratos futuros, de 
opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores 
mobiliários; VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos 
ativos subjacentes; IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros 
títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de 
participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de 
prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do 
empreendedor ou de terceiros. 
 

 
Na forma do parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, não estão sob o 

efeito do referido estatuto legal os títulos da dívida pública federal, estadual ou 

municipal e os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto 

as debêntures. 

Nos termos do artigo 5º da Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, foi 

instituída a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade autárquica em 

regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e 

patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de 
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subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, bem 

como, autonomia financeira e orçamentária. 

Compete a CVM, dentre outras atribuições lançadas no artigo 8º, 

administrar os registros instituídos pela referida lei. Estabelece o artigo 19 que 

“Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem 

prévio registro na Comissão”. 

Segundo definição apresentada pela Comissão de Valores Imobiliários: 

 
O Registro de Emissão e Distribuição de Valores Mobiliários é um 
procedimento que fornece aos investidores dados sobre os valores 
mobiliários a serem oferecidos, entre os quais se destacam suas 
características, volumes, preço, forma e locais de colocação, comissões de 
intermediação, agentes de colocação, etc. Tais informações, em conjunto 
com aquelas da operação em si e do emissor dos títulos, são consideradas 
suficientes para que o investidor possa tomar uma decisão consciente.[...] 
O Registro de Distribuições Secundárias é semelhante ao registro de 
emissão e se destina a distribuições de valores mobiliários já emitidos, que 
não se encontram em circulação no mercado, tais como a revenda de títulos 
detidos por acionista controlador ou grande acionista; grande bloco de 
títulos; ou operações em que se caracterize um esforço de vendas 
(existência de comissão anormal, publicidade, etc.). De um modo geral, a 
sistemática de disseminação das informações prestadas por ocasião do 
registro de distribuição secundária deve ser simples, consistindo de um 
edital publicado em jornal de grande circulação. 167  

 

É, portanto, a Comissão de Valores Mobiliários a responsável pela 

manutenção dos registros de valores mobiliários com cotação no mercado, e, assim, 

entidade atingida pelos termos do artigo 185-A do CTN, enquanto que a ela devem 

ser dirigidas as ordens para o registro de indisponilidade de tais valores e posterior 

penhora. 

Não se tem notícia de eventual acordo de colaboração ou convênio entre o 

Poder Judiciário e a entidade citada para fins de adoção da prática de atos pelo 

meio eletrônico, o que nos parece, novamente, questão de fácil solução dado ao 

elevado grau de informatização do mercado de valores mobiliários. 

                                                
167 COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS. Registro de Ofertas Públicas. Brasília. Disponível 
em <http://www.cvm.gov.br/port/registro/FormRegistro.asp>. Acesso em: 16 jan. 2008. 
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9. CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ao retirar do 

legislador a possibilidade de excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer 

lesão ou ameaça a direito, automaticamente assegurou a todos os brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País o amplo acesso à justiça, que hodiernamente 

constitui um dos pilares para a instituição do Estado Democrático de Direito, capaz 

de permitir o livre exercício dos direitos e garantias fundamentais.  

Dita garantia não se resume ao simples acesso formal ao Poder Judiciário, 

na medida em que envolve o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, cuja 

concretização pressupõe a concessão de tutela jurisdicional marcada pela 

celeridade, eficácia, adequação e justiça, e, como tal, apta a garantir a pacificação 

social. 

Dito cenário exige a criação de novas técnicas processuais, principalmente 

no campo da execução, que contribuam para a solução do conflito em harmonia com 

os interesses materiais das partes envolvidas, de forma que a lesão seja reparada 

com celeridade, reduzindo-se a possibilidade de duração excessiva do processo, 

sem olvidar, no entanto, do respeito à dignidade da pessoa do devedor.  

Neste contexto avulta a importância da penhora incidente sobre dinheiro, 

ainda que depositado em instituições bancárias, em estrita obediência à ordem 

preferencial construída no artigo 655 do CPC, enquanto medida judicial que contribui 

para a efetividade do processo de execução e, por mera conseqüência, para a 

realização do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 

A propósito, se por um lado é verdade que o meio executivo escolhido deve 

ser adequado e idôneo a concessão da tutela material perseguida e, como tal, gerar 

a menor restrição possível à esfera jurídica do devedor, em atenção ao direito 

fundamental à defesa de sua titularidade, por outro é evidente que tal preocupação 

não pode resultar em prejuízo para o credor, no interesse de quem se processa a 

execução, mediante a sua submissão a um processo eminentemente moroso e 

ineficiente, sob pena de ofensa ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. 

O sigilo bancário, espécie do direito à intimidade, em que pese protegido no 

inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, não ostenta a qualidade de direito de 

caráter absoluto, uma vez que cede espaço diante do direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, à luz do princípio da proporcionalidade, de modo que as 
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disposições constitucionais pertinentes ao tema sejam pesadas em harmonia com 

exigências atuais da sociedade, que vislumbra na efetividade do processo o 

caminho natural para a defesa dos seus interesses e para a própria credibilidade do 

Poder Judiciário. 

Em sendo verificada a inexistência de dinheiro a ser penhorado, a ordem 

estabelecida no artigo 655 do CPC a partir dos incisos seguintes, se mostra não 

somente eficaz para os interesses do credor, mas ainda para o interesse público na 

efetivação do direito fundamental e pacificação social, garantindo efetividade 

processual, enquanto se espelha na ordem da própria facilidade de localização de 

bens sujeitos ao registro da propriedade e sua conversão em pecúnia. 

A questão se mostra de maior relevância quando se esta a frente de créditos 

de cunho trabalhista, de natureza alimentar, pois dele depende o trabalhador para o 

sustento próprio e da família. A interpretação da norma processual de direito comum, 

deve ser aquela compatível com os princípios que norteiam o Direito do Trabalho, 

sob pena de ofensa ao direito fundamental da efetividade do processo. A execução 

do crédito trabalhista se dá no interesse do credor e deve observar o princípio da 

proteção ao hipossuficiente e da norma mais benéfica, enquanto credor o próprio 

trabalhador. 

A correta exegese do artigo 655 do CPC, aliado ao que consta do artigo 185-

A do CTN, há de ser compreendida no interesse do credor. A utilização do meio 

eletrônico para a prática dos atos processuais, inicialmente recebido com reservas 

pelo meio conservador, integra atualmente a legislação pátria, devendo ser utilizado 

com primazia sobre outros meios, possibilitando o avanço tecnológico a prática de 

atos com a necessária segurança processual. 

Cabe ao Poder Público dar a efetividade almejada pelos cidadãos quanto a 

razoável duração do processo, adotando as medidas necessárias a implementação 

dos meios de indisponibilidade de bens do devedor pela forma eletrônica, tal qual já 

se mostrou de extrema eficácia o sistema BACEN JUD, estendendo o sistema aos 

registros de veículos, imóveis, aeronaves, navios, embarcações, cotas e ações 

empresárias. 

Os meios legais e tecnológicos à disposição do Judiciário, no entanto, 

devem estar acompanhados por igual evolução no pensamento dos operadores do 

direito. O direito à tutela jurisdicional célere e efetiva, como direito fundamental 

consagrado constitucionalmente, deve nortear a interpretação dos dispositivos legais 



134 
 

aplicáveis ao processo de execução, de modo que o interesse do credor não se veja 

tolhido por artimanhas do próprio devedor que omite seu patrimônio, ou ainda, que 

se esconde por detrás da alegação da demasiada onerosidade do meio executório 

eleito. 

O próprio papel das partes no processo de execução deve ser repensado. 

Não mais há espaço para o devedor que citado para o pagamento simplesmente 

silencia, apostando na ineficácia do Poder Judiciário para promover a execução 

forçada. O devedor que silencia, omite bens e se opõe maliciosamente à execução, 

antes firmar posição em verdadeira afronta a dignidade do Poder Judiciário, infringe 

direito fundamental do credor quanto a tutela jurisdicional efetiva, e em última 

análise, afronta a própria sociedade. Antes mesmo de legal, a questão do devedor 

recalcitrante se revela ética e moral. 

Concluímos, assim, que a nova visão do processo de execução, frente ao 

direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, impõe ao Magistrado postura ativa 

na condução do processo de execução, coibindo e reprimindo o devedor que oculta 

seus bens e se mantém passivo frente a ordem judicial para pagamento. Ao Poder 

Judiciário é imposto que utilize todos os meios legais e tecnológicos disponíveis para 

a efetiva satisfação da pretensão resistida do credor, devendo ser este o principio a 

nortear os atos processuais. 
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