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Os efeitos da velocidade 
da tecnologia na 

satisfação executiva e a 
aplicação do princípio da 

proporcionalidade1*

Lorena Osório da Costa2**

Resumo: O advento da informática também favoreceu ao judiciário, 
que através do sistema BaceNjud, passou a conferir maior agilidade 
e velocidade à satisfação executiva. com este sistema, o magistrado 
passa a ter acesso restrito a dados bancários do executado no que tange 
às informações sobre ativos financeiros e a efetiva indisponibilidade do 
mesmo. essa permissividade dos juízes de terem acesso a esses dados do 
executado soa algumas controvérsias quanto à intimidade do devedor e 
ao sigilo bancário que merecem ser analisados à luz da legalidade.
Palavras-chave: Penhora on line; sistema BaceNjud; sigilo Bancário; 
Proporcionalidade.

iNtrOduçãO

a penhora on line é um instituto processual recente e de grande valia para 
a efetividade executiva. consiste na indisponibilização de dinheiro do devedor 
com o fim de satisfazer os anseios do credor em processo de execução judicial 
ou extrajudicial.  trata-se de uma forma moderna de se efetuar penhora de 
dinheiro utilizando-se dos recursos oferecidos pela informática para realizá-la. 

como toda novidade no meio jurídico, incidem questionamentos 
e algumas questões controvertidas acerca da possibilidade ou não da 

1 * trabalho de conclusão do curso de direito, apresentado  no segundo semestre do ano 
de 2009, como requisito de avaliação da disciplina trabalho de curso ii,  no centro universitário jorge 
amado.
2 ** administradora e aluna do curso de direito do centro universitário jorge amado.
contato: lorenaocosta@hotmail.com
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9 aplicação do referido instituto em virtude de ser um meio executivo 

drástico para o devedor. 
diante disso, demanda-se ponderação para que a medida adotada em 

cada caso concreto justifique o ônus imposto ao credor ou ao devedor, e se 
as conseqüências positivas obtidas com tal ato superam as negativas para o 
desenrolar do processo. 

Neste sentido, muito se discute se tal instituto compromete ou não o 
sigilo bancário, ou seja, se há ou não desrespeito ao mesmo. 

O tema é polêmico, pois a velocidade de seus efeitos impacta nas relações 
jurídicas travadas, o que demanda ponderação de direitos fundamentais, quais 
sejam a satisfação executiva versus direito à intimidade. 

Por ser a penhora on line um ato invasivo, objetivando a satisfação 
executiva, pertinente acolher cada vez mais a base principiológica do direito, 
principalmente no que tange ao princípio da proporcionalidade. 

assim sendo, no decorrer deste trabalho, responderemos de que forma a 
aplicação da penhora on line, nas execuções, vem se mostrando, em tempos 
de modernidade tecnológica, e se sua aplicação mostra-se fundamentada no 
princípio da proporcionalidade. 

desta forma, o presente trabalho, valendo-se de vasta pesquisa 
bibliográfica e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, explanará a 
aplicabilidade da penhora on line nas execuções, verificando o conceito, a 
natureza jurídica e a função da penhora e analisará a contribuição célere 
do progresso da informática para a satisfação executiva, como a questão da 
operacionalização do sistema BaceNjud. 

além disso, se fará uma análise da controvérsia existente entre a aplicação 
da penhora on line e a questão do sigilo bancário e a necessidade imperiosa 
da aplicação do princípio da proporcionalidade nas decisões que envolvam 
adoção de meios executivos drásticos, como se verifica com a penhora on line.

a aPlicaBilidade da PeNhOra ON liNe Nas 
execuções

O ordenamento jurídico recepcionou a penhora on line como medida 
dotada de eficácia para o cumprimento das diversas sentenças prolatadas 
nos diversos juízos do direito. em tempos de resgate de credibilidade 
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jurisdicional, a referida medida triunfa no meio jurídico mostrando-se efetiva 
para solucionar os litígios travados em sede de execuções. 

 cONceitO, Natureza jurídica e fuNçãO da 
PeNhOra
a penhora consiste em ato executivo, ainda que insuficiente para 

satisfazer o credor. O termo “penhora” configura “o ato processual pelo qual 
determinados bens do devedor (ou de terceiro responsável) sujeitam-se 
diretamente à execução” (MariNONi, 2008, p. 254).  Nesta esteira, leciona 
didier que “a penhora é o ato que individualiza a responsabilidade patrimonial 
do devedor, que antes era genérica” (didier, 2009, p.532). segundo araken 
de assis, “a penhora é 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”. (araKeN, 2007, p.592).

a evolução histórica da execução migrou da coação física para a coação 
patrimonial, recaindo, portanto, sobre os bens do devedor, em atendimento 
ao princípio da patrimonialidade, como garantia da satisfação executiva. uma 
vez frustrada essa satisfação, o patrimônio do executado se individualizava 
ao quantum do pleito executivo. 

O bem penhorado pode ser utilizado de forma direta ou indireta para 
realizar o crédito. a satisfação executiva é direta quando o próprio exeqüente 
toma para si o bem, objeto da penhora ocorrendo a adjudicação. ao passo 
que a satisfação executiva indireta, o bem é expropriado, sendo convertido 
em dinheiro e tal valor incorporado ao patrimônio do exeqüente. 

a penhora desempenha 03 (três) funções dentro da execução: a) 
individualização e apreensão do bem; b) o depósito e a conservação do 
bem; c) a atribuição do direito de preferência do credor. diante dessa 
função “conservativa” discute-se em doutrina qual a sua natureza jurídica: 
ato executivo, ato cautelar ou um ato misto (executivo e cautelar). a posição 
doutrinária majoritária entende que a penhora é um ato executivo pelo qual 
se apreendem bens do devedor. com isso, a responsabilidade patrimonial 
deixa de ser genérica para recair especificamente sobre a demanda executiva. 

a penhora on line consiste em um tipo de penhora especial e que, portanto, 
apresenta um regramento peculiar na seara processual. configura um tipo 
de penhora inovadora utilizada pelo poder judiciário, o qual permite que 
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9 os magistrados, através de uma solicitação, bloqueiem, instantaneamente, 

as contas correntes do executado para que seja garantida a execução em 
tramitação. Para tanto, foi firmado um convênio entre os tribunais e o Banco 
central denominado BaceNjud. 

embora a penhora on line seja um assunto polêmico e controvertido, não 
constitui prática apenas nas execuções trabalhistas, atualmente mais comuns, mas 
em todo o Poder judiciário. Na justiça do trabalho, após a celebração do convênio, 
a medida tornou-se mais reincidente, repercutindo de forma considerável no âmbito 
das execuções e sendo objeto de adiN´s (ação direta de inconstitucionalidade) 3. 

O processo de execução tem sido muito difícil de ser efetivamente 
concretizado, na medida em que a maioria das execuções se dá contra 
devedores empresários, que nos dias atuais, seja por praticidade ou por 
estratégia comercial, já não mais possuem bens patrimoniais próprios, o que 
é um motivo para dificultar a execução. 

Outro ponto relevante é a dificuldade de se intimar o executado, que, 
infelizmente, embaraça as diligências do oficial de justiça através de artifícios pouco 
condizentes com a lei. desta forma, o instituto em comento deslancha de forma 
triunfal objetivando sanar condutas que comprometam a satisfação do crédito.

a penhora on line, na qualidade de meio executivo, visa garantir direito 
reconhecido que fora descumprido. Ocorre que tal novidade processual 
vem sendo aplicada de forma pouco condizente com os ditames do direito, 
despida de certa ponderação e razoabilidade. 

O impulso da justiça, na figura do magistrado, em responder aos anseios da 
execução, vem ultrapassando alguns limites que devem ser observados quando da 
aplicação da penhora on line.  desta maneira, diante da complexidade da questão, 
é importante se verificar como a referida medida tem sido aplicada nas execuções. 

1.2. O sistema BaCeNJUD

desde o início dos anos 90, o Banco central vem prestando um relevante 
serviço ao Poder judiciário, no que tange à prestação de informações de 

3  Para a definição de adiN, observar cÂMara que “consiste numa ação para declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual, distrital, no exercício de competência 
equivalente à dos estados-membros editados posteriormente à promulgação da constituição federal e 
que ainda estejam em vigor.”.
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pessoas físicas e jurídicas, clientes de instituições pertencentes ao sistema 
financeiro Nacional.

O advento da sistematização e informatização do Banco central, com o 
fornecimento desses dados pelas instituições financeiras, tem contribuído de 
forma benéfica para o andamento dos processos de execução no âmbito da justiça, 
uma vez que tais informações permitem fundamentar as decisões exaradas pelos 
magistrados com significativos ganhos de agilidade e tempestividade.

com o objetivo de atender a crescente demanda executiva e visando 
prestar as informações de forma eficaz, o Banco central implementou no 
ano de 2001 a primeira versão do sistema denominado BaceN jud 1.0., 
que futuramente seria substituído pelo sistema BaceN jud 2.0, dispondo 
de um novo e moderno aplicativo que melhor aprimorasse as funcionalidades 
do então sistema BaceN jud 1.0, e, sobretudo, respondesse de forma eficaz 
as demandas do judiciário.

em linhas gerais, esse sistema:
permitiu que os juízes encaminhassem ao Banco central, via internet, de 
forma segura e econômica, ordens judiciais de solicitações de informações 
sobre existências de contas e aplicações financeiras de clientes do sistema 
financeiro Nacional, saldos, extratos, endereços, determinações de 
bloqueio e desbloqueio de valores, bem como comunicação e extinção 
de falência.4 

sobre suas vantagens, o BaceNjud consiste num sistema rápido, seguro 
e econômico, pois:

O juiz de direito, de posse de uma senha previamente cadastrada, 
preenche um formulário na Internet, solicitando as informações 
necessárias ao processo. O Bacen jud, então, repassa automaticamente 
as ordens judiciais para os bancos, diminuindo o tempo de tramitação; 
seguro, uma vez que no trânsito das informações entre a justiça, o Banco 
central e as instituições financeiras, será garantida a máxima segurança, 
com a utilização de sofisticada tecnologia de criptografia de dados; e 
econômico, haja vista que com a utilização da Internet, serão sensivelmente 
reduzidos os custos com recursos humanos e materiais.5 

4  Brasil. Banco central do Brasil. disponível em http://www.bcb.gov.br/BcjudiNtrO/. 
acesso em 19.11.09.
5  Brasil. Banco central do Brasil. disponível em http://www.bcb.gov.br/BcjudiNtrO/. 
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9 a contribuição trazida pelo BaceNjud quanto à viabilidade de satisfação 

executiva é imensurável e se faz presente nas decisões de alguns tribunais do 
país, a exemplo do tribunal de justiça do rio Grande do sul e de Minas Gerais: 

  aGraVO de iNstruMeNtO. execuçãO de seNteNça. 
utilizaçãO dO BaceN jud a fim de obter informações sobre a 
existência de ativos financeiros em nome do devedor. Medida altamente 
recomendável, em face da jurisdição pós-moderna. além disso, a 
localização do réu e de seus bens é de interesse público, pois o estado 
deve zelar pela efetiva prestação jurisdicional e pela célere concretização da 
justiça. registre-se, outrossim, que não há nenhuma novidade em priorizar 
na penhora o dinheiro, que ocupa o primeiro inciso do art. 655 do cPc, 
cuja localização não é disponível ao credor, mas cuja preferência atende, 
por excelência ao art. 5º, xxxV e lxxViii, da cf. agravo provido.6  

execuçãO – PeNhOra ON liNe – deferiMeNtO – 
POssiBilidade sisteMa BaceN jud – em que pese o fato de 
ser a execução promovida pelo modo menos gravoso para o devedor, não 
se pode perder de vista que o seu objetivo basilar é a satisfação do crédito 
exeqüendo, múnus imposto a quem se encarrega do exercício do poder 
judicante, na efetivação do julgado ou dos títulos a ele assemelhados. O 
direito do devedor em solver seu débito da maneira menos gravosa não 
significa inviabilizar, com o que o exonera de responsabilidade, tampouco 
dificultar a satisfação do crédito exequendo, o que se torna desprestígio ao 
Poder judiciário. – Não há que se falar em dano irreparável que importará 
na descapitalização do executado posto que a norma legal acerca da espécie 
consubstanciada no art. 655-a do cPc, admite não só a penhora on-line 
de numerários existentes na conta do devedor, como também permite ao 
magistrado a possibilidade de determinar a sua indisponibilidade até o valor 
da execução, como determinado pela decisão primeva.7 

a “penhora on-line” nada mais é do que a penhora de dinheiro que sempre 
existiu e continua existindo como primeira espécie de bens penhoráveis. 
com isso, objetiva combater a falsa idéia de que o sistema vigente, qual seja, 
o BaceNjud, tenha criado um “novo instituto processual”. 

acesso em 19.11.09.
6  tjrs, 17ª câm. cív., agin 70015508757, rel. des. elaine harzheim Macedo, j. 24.08.2006.
7  tjMG, ai n. 1.0024.04.355240-5/001, rel. des. domingos coelho, 12ª c. cível, 
25.08.2007.
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esse entendimento deve ser superado, posto que o BaceNjud 
consiste numa ferramenta eficiente de forma a proporcionar uma prestação 
jurisdicional eficaz em sede de direito processual. a diferença reside 
unicamente na forma como essa penhora é realizada hoje, não mais se 
utilizando de ofício judicial e intermediação do Oficial de justiça, passando 
a ser feita diretamente pelo juiz, por meio eletrônico, através de convênios 
firmados entre os tribunais e o Banco central. 

Os referidos convênios consistem em acordos contratuais compostos 
por cláusulas que regem a operacionalização e a manutenção do sistema da 
segurança e do sigilo das informações prestadas pelo Banco central. ainda 
compete ao BaceN: “a transmissão dos arquivos consolidados das ordens 
judiciais aos bancos e o encaminhamento ao Poder judiciário das respostas 
enviadas pelas instituições financeiras.”8

sendo assim, não há o que se suscitar acerca da ilegalidade do sistema, 
visto que se trata apenas de um sistema que permite efetuar a penhora em 
dinheiro de forma eletrônica, mediante envio de ordens judiciais aos bancos 
através do sistema criado pelo Banco central.

a CONtrOvérsia eNtre a peNhOra ON liNe e O sigilO BaNCáriO

O instituto da penhora on line divide posições divergentes acerca da sua 
aplicação e de suas conseqüências. uma delas é se tal prática pelo magistrado 
consiste em violação de sigilo bancário. assim, antes de adentrar no mérito 
da questão controvertida, cumpre conceituar o que consiste o sigilo bancário. 

Neste sentido, covello define o sigilo bancário como “a obrigação que 
têm os bancos de não revelar, salvo justa causa, as informações que venham 
a obter em virtude de sua atividade profissional.” (cOVellO, 2001, p.86)

No Brasil, o sigilo bancário está disposto pela lei complementar 
105/2001, e consiste em um dever que tem as instituições financeiras de 
manter resguardados os dados de seus clientes. a eventual quebra desse sigilo 
só pode ser feita através de autorização judicial e esse pedido deve partir de 
autoridades competentes, como o Ministério Público e a Polícia federal.

8  Brasil. Banco central do Brasil. disponível em http://www.bcb.gov.br/?BcjudiNtrO/ 
acesso em 19.11.09.
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9 com a quebra do sigilo bancário sem autorização da justiça comete-se 

um crime, que pode cominar de 01 (um) a 04 (quatro) anos de prisão para o 
infrator. O código Penal tipifica tal conduta no seu art. 153, §1º-a.

Por ser o sigilo bancário um tema espinhoso em sede doutrinária e 
jurisprudencial, haja vista que tem por finalidade a proteção de direito 
personalíssimo, há divergências quanto à sua previsão legal, que ora verifica-
se no inciso x, ora no inciso xii, ambos constituintes do art. 5º da carta 
Magna, transcritos abaixo para efetiva análise.

a constituição federal, no seu art. 5º, x, dispõe que:  
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.

em seu art. 5º, xii, preceitua que:  
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.

após leitura dos incisos supracitados, não há que se prosperar divergência 
quanto ao correto disciplinamento do sigilo bancário, uma vez que é possível 
identificá-lo em ambos incisos, de sorte que o inciso x abrange o inciso xii, 
este de caráter mais específico.

com efeito, sendo o sigilo bancário tutelado pela carta Magna com 
status de direito fundamental, no seu artigo 5º, contemplando a intimidade 
e a vida privada, permite a lei a possibilidade de limitação desses direitos, 
que são constituídos por correspondências e dados, quando tal exercício 
violar interesse público. tal prerrogativa reforça a inexistência de liberdades 
individuais absolutas. 

O supremo tribunal de justiça posiciona-se:
cONst i t uciONal. recursO Ordi NÁriO eM 
MaNdadO de seGuraNça. QueBra de siGilO 
BaNcÁriO. iNteresse PÚBlicO. POssiBilidade 
eM face de OrdeM de juiz cOMPeteNte. art. 
5º, x, xii e lV, da carta MaGNa. PrecedeNtes. 
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1.Pacífica a orientação deste egrégio tribunal superior no sentido 
de que o ´sigilo bancário não constitui direito absoluto, podendo ser 
desvendado diante de fundadas razões, ou da excepcionalidade do 
motivo, em medidas e procedimentos administrativos, com submissão 
a precedente autorização judicial. constitui ilegalidade a sua quebra 
em processamento fiscal, deliberado ao alvitre de simples autorização 
administrativa.9 [grifos nossos]

a outra questão que sedimenta a previsão do sigilo bancário em sede 
constitucional é a palavra “dados”, que geram uma certa impropriedade, pois 
não se tratam de objeto de comunicação, mas de uma modalidade tecnológica 
de comunicação. 

O legislador acompanhou a evolução da tecnologia e da velocidade das 
informações e, sabidamente, previu as consequências que o manejo que tais 
informações poderia repercutir no mundo jurídico em especial ao direito à 
intimidade e à vida privada. Portanto, não foi em vão a inserção de tal palavra 
e não é difícil prever que ela está abrangendo a questão do sigilo bancário e 
a sua devida proteção com as ressalvas já mencionadas. 

assim sendo, identificada a previsão constitucional do sigilo bancário e 
havendo autorização judicial acompanhada de decisão motivada é plenamente 
possível a quebra do sigilo para salvaguardar interesse público. 

com tais pontos atinentes ao sigilo bancário esclarecidos, faz-se mister 
equiparar ao contexto da aplicação da penhora on line. será que tal instituto 
configura quebra de sigilo? toda penhora on line não configura quebra de 
sigilo, mas pode ensejar a quebra do sigilo quando a satisfação executiva 
constituir tutela de interesse público.

assim sendo, haverá situações que demandarão a quebra do sigilo em 
atendimento à prestação jurisdicional, que pode perfeitamente ocorrer quando 
da ponderação de direitos fundamentais, quais sejam a satisfação executiva 
versus direito à intimidade. 

[...] tem o juiz o poder e, sobretudo, o dever, de determinar todas as 
providências necessárias a localizar bens expropriáveis ao devedor. 
Nessa perspectiva, verifica-se como inteiramente compatível com o 

9  resp nº 114741/df, 1ª turma, rel. Min. Milton luiz Pereira, dj de 18/12/1998, pág. 
00291.
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9 amplo espectro de medidas que compõem o direito fundamental à tutela 

executiva, a quebra do sigilo bancário e fiscal, mediante ordem judicial, 
a fim de instruir, em sentido amplo, processo executivo. (Guerra, 
2003, p.158)

esclarece sérgio covello: 
No âmbito civil, o interesse do estado sobrepuja o do indivíduo, porque 
nesse setor também vigora o interesse público, de dar a cada um o que é 
seu e, para tanto, é necessário em muitos casos, levantar o manto protetor 
do sigilo bancário para alcançar tal fim. (cOVellO, 2001, p.87-89)

Para não mais soar dúvidas quanto à legalidade da penhora on line, 
que visa a aplicação da efetividade da execução, e a sua não equiparação à 
quebra de sigilo bancário, correa apud Neves tece com maestria os seguintes 
comentários:

Quanto à informação limitada ao valor da execução, a norma legal 
preocupa-se precipuamente com a questão do sigilo bancário, que apesar 
de não se tratar de princípio absoluto – aliás, como nenhum – deve ser 
preservado dentro de certa razoabilidade. Possuindo a execução um 
determinado valor, não há qualquer interesse em se noticiar no processo 
judicial a existência de ativos do executado acima desse limite, porque a 
missão da informação, nesse caso, é tão somente indicar bens que possam 
ser penhorados e não descrever a situação patrimonial do executado. 
essa característica limitante do teor da informação a ser prestada pela 
instituição financeira afasta qualquer espécie de alegação de violação 
do sigilo bancário, até porque é natural que na penhora de dinheiro 
depositado exista a indicação de alguns dados bancários do executado, 
sendo que isso ocorre sendo a penhora on-line ou por ofício. (NeVes, 
2007, p.290-291)

a partir do conceito de penhora on line, pertinente mencionar algumas 
ponderações que desmitificarão a falsa impressão de que a aplicação do 
instituto sempre enseja quebra de sigilo. trata-se de um instituto processual 
de indisponibilização de bem fungível do devedor com o fim de satisfazer a 
pretensão líquida, certa e exigível do credor em processo de execução judicial 
ou extrajudicial, o qual permite que os magistrados, através de uma solicitação, 
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bloqueiem, instantaneamente, as contas correntes do executado para que seja 
garantida a execução em tramitação.

a penhora on line é ato privativo do magistrado, representante do 
judiciário, cabendo somente a ele competência para tanto através de uso 
de senha pessoal. tal procedimento é concretizado por intermédio de um 
convênio firmado entre a instituição financeira e a justiça, o que confere 
seriedade na operação ao manter-se resguardados os dados do executado. 
essa inviolabilidade consiste em não divulgar qualquer tipo de informação 
a terceiros totalmente estranhos à relação. 

Quando o juiz bloqueia valores disponíveis do executado, não há apuração 
prévia de saldo em conta corrente e aplicações, muito menos a busca da 
origem do recurso que ali está. a prova desse desconhecimento é o que 
caracteriza o objeto das futuras impugnações do devedor ao defender-se da 
constrição patrimonial ocorrida, quando por exemplo se penhora verbas de 
natureza salarial. 

a penhora on line consiste em ato instântaneo do juiz sem prévia varredura 
de informações de saldo e disponibilidade do devedor ou qualquer tipo de 
espionagem dos recursos existentes, uma vez que, agindo desta forma, estaria 
indo de encontro aos preceitos legais do exercício de sua própria função. 

O juiz não tem acesso aos dados do executado que continuam resguardados 
pelas instituições financeiras. O que ocorre é a possibilidade, por intermédio 
de um convênio, de bloqueio judicial, previamente fundamentado, para 
cumprimento de exigência executiva.

em sede de temas polêmicos como este em pauta é que as teses de 
combate são muito precipitadas, e muitas vezes, sem fundamento plausível. 
a justiça não poderia fazer uso de arbitrariedades para cumprimento de seus 
objetivos. seria um descompasso ao que se prega e uma desconsideração aos 
seus princípios regentes que sedimentam o uso de estratégias mais drásticas 
quando a situação demandar. 

da mesma forma que se enaltece a importância da proporcionalidade na 
aplicação da penhora on line, por parte do magistrado, verifica-se também 
que tal princípio deve estar presente nas teses de combate contra tal instituto, 
uma vez que tais argumentos podem trazer rumores inadequados aos atos 
e à imagem da justiça.
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liNe

O princípio constitucional da efetividade nas execuções, que preconiza 
que o processo deve dar a quem tenha direito, tudo aquilo e exatamente 
aquilo que tenha direito de obter, consistindo na modalidade de execução 
específica, tem força jurídica reconhecida como direito fundamental e, 
portanto, aplicabilidade imediata.

esse reconhecimento de que as normas asseguradoras de direitos 
fundamentais são plenamente aplicáveis enseja limites e ponderações, uma 
vez que o ordenamento é composto por outros direitos fundamentais tão 
importantes quanto e merecedores de reconhecimento. sendo assim, havendo 
conflito de normas de mesma força jurídica, recorrer-se-á à ponderação das 
mesmas emitindo juízo de valor àquela que se mostre mais importante para 
a sua prevalência.

em sede principiológica, convém esclarecer alguns pontos atinentes a 
regras e a princípios. estas constituem categorias jurídicas distintas, pois as 
regras “são normas dotadas de uma estrutura fechada, nas quais uma conduta 
determinada vem comandada, isto é, qualificada como obrigatória, proibida 
ou permitida.” (Guerra, 2003, p.84); ao passo que os princípios jurídicos 
“consistem apenas em uma espécie de normas jurídicas por meio da qual são 
estabelecidos deveres de otimização aplicáveis em vários graus, segundo as 
possibilidades normativas e fáticas.” (ÁVila, 2009, p. 37)

essa distinção torna-se importante quando se depara com conflito 
de regras em determinada situação fática, que se intitula de antinomia 
jurídica, cuja solução se dará com a aplicação de uma delas apenas através 
de critérios fornecidos pelo próprio sistema. ao passo que quando se depara 
com o conflito de princípios, a solução é a compatibilização dos mesmos 
em desacordo, de forma que mesmo que se privilegie um em detrimento do 
outro, ambos mantêm-se igualmente válidos, ou seja, não há exclusão de um 
dos princípios como ocorre no conflito de regras.

Os tribunais vêem assim decidindo quando em situações de conflitos de 
princípios na aplicação da penhora on line:
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eMeNta:    aGraVO iNterNO eM aGraVO de 
iNstruMeNtO. direitO PriVadO NãO esPecificadO. 
execuçãO de seNteNça. PeNhOra ON liNe. decisãO 
aGraVada Que deterMiNOu O desBlOQueiO de 
ValOres PeNhOradOs PelO sisteMa BaceN-jud. 
riscO À cONtiNuidade dOs serViçOs PrestadOs 
Pela saNta casa. serViçO esseNcial. PreValÊNcia 
dO iNteresse PÚBlicO. MaNuteNçãO da decisãO. 
aGraVO iNterNO desPrOVidO.10

  
durante essa simplória análise do instituto da penhora on line na 

execuções avocou-se o princípio da proporcionalidade como forma de respeito 
aos outros direitos que gravitam a relação. Por ser tal instituto uma medida 
drástica de execução, para fazer valer a sua efetividade há de se vislumbrar 
outros contornos da relação processual que possam influenciar na adoção ou 
não de tal medida. esses contornos implicam na aplicação do princípio da 
proporcionalidade e de suas diretrizes.

infelizmente os princípios como um todo estão sendo utilizados de 
forma indiscriminada e com vaga clareza conceitual para sustentar as teses 
jurídicas. exemplo disso é a questão do princípio da dignidade humana que 
é de tamanha magnitude e que vem sendo utilizado de forma precária. 

ressalte-se, por oportuno, que não se pretende banalizar o uso dos 
princípios, mas defendê-los como basilares na sustentação de teses, conquanto 
que bem empregados, e não subutilizados. O importante ao se aplicar os 
princípios é saber qual o modo mais seguro de garantir a sua efetividade.  

Não tem ocorrido de forma diversa a aplicação descontinuada do 
princípio da proporcionalidade, que ora se confunde com justa proporção, 
com dever de razoabilidade, com proibição de excesso, com exigência de 
ponderação, todos estes conseqüências da correta aplicabilidade do princípio 
da proporcionalidade e não sinônimos do princípio em si. 

Nesse contexto de imprecisão conceitual é que residem as impropriedades 
do uso e abuso dos princípios com intuito de favorecer aquilo que não merece 
ser favorecido por ausência de fundamentação concreta. 

10  agravo Nº 70032438509, Nona câmara cível, tribunal de justiça do rs, relator: Marilene 
Bonzanini Bernardi, julgado em 28/10/2009
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9 É pertinente salientar que os princípios não explicitam apenas valores e, 

por conseguinte, não podem ser banalizados, mas, indiretamente, estabelecem 
espécies precisas de comportamento mais dignas de serem obedecidas do 
que aqueles dispostos na letra fria da lei. 

Nas lições de castro, “a idéia de proporcionalidade prende-se à noção 
geral de bom senso (aplicada ao âmbito jurídico), como algo que emana do 
sentimento de repulsa diante de um absurdo ou de uma arbitrariedade.” 
(castrO, 2003, p.88)

O doutrinador humberto Ávila leciona que “o postulado da 
proporcionalidade cresce no direito Brasileiro. cada vez ele serve como 
instrumento de controle dos atos do Poder Público”. (ÁVila, 2009, p.161)

O princípio da proporcionalidade aplica-se em situações de causalidade, 
ditadas pelos elementos meio e fim, ou seja, tal princípio pode assim ser definido 
como “[...] o limite do ônus imposto ao sacrifício de um direito em detrimento 
de outro dentro do estritamente necessário” (WaMBier, 2004, p.141)

  desta última definição depreende-se o tripé básico do princípio em 
referência, a saber: o da adequação, que consiste em verificar se o emprego 
daquele meio optado promove o fim almejado; o da necessidade, que contempla 
a verificação dos meios igualmente adequados e disponíveis para aquele objetivo 
e qual deles se mostra menos restritivo ao direito fundamental em tela; e o da 
proporcionalidade em sentido estrito, que demonstrará se as vantagens trazidas 
pela consecução do fim são imperiosas frente às restrições causadas. 

em sede de execuções, mais especificamente na aplicação da penhora 
on line, se verifica a necessidade da aplicabilidade do princípio da 
proporcionalidade, quando se depara com uma situação de causa e efeito, que 
no caso seria a utilização do meio executivo penhora on line para obtenção 
da efetividade da execução. 

a jurisprudência brasileira vem, constantemente, proferindo decisões com 
base no princípio da proporcionalidade, a exemplo da decisão do tribunal 
de justiça de Minas Gerais, conforme segue:

execuçãO fiscal – PeNhOra “ON-liNe” – POssiBilidade. 
– a penhora “on-line” é um sistema inovador utilizado pelo Poder 
judiciário, com apoio no art. 655 do cPc, que dá preferência à penhora 
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em dinheiro, para viabilizar de forma mais célere a garantia da execução, 
permitindo aos juízes, através de solicitação eletrônica, bloquearem 
instantaneamente as contas-correntes do executado. contudo, a referida 
medida deverá ser utilizada de forma proporcional e razoável, de maneira 
que não poderá extrapolar o valor da dívida executada ou, quando se 
tratar de pessoa jurídica executada, causar instabilidade, dificultando ou 
impedindo o funcionamento de sua atividade regular. aGraVO Nº 
1.0024.04.224812-0/001 – cOMarca de BelO hOrizONte 
– aGraVaNte(s): fazeNda PÚBlica MuNicíPiO BelO 
hOrizONte – aGraVadO (a)(s): M rOse rePres ltda 
e OutrO (a)(s), MarcO aNtONiO de PÁdua liMa – 
relatOr: exMO. sr. des. GeraldO auGustO – data 
dO acÓrdãO 30/05/2006. [grifo nosso]

Nesta esteira, o tribunal de justiça do rio Grande do sul vem dispondo 
que:

eMeNta:   aGraVO de iNstruMeNtO. execuçãO. 
PeNhOra ON liNe. caderNeta de POuPaNça. 
iMPeNhOraBilidade. art. 649, iNc. x dO cPc. O art. 649, 
x do cPc considera impenhorável a quantia depositada em caderneta 
de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. efetivado o 
bloqueio via BaceN-jud de valor depositado na caderneta de poupança 
menor do que dois salários mínimos, determina-se a liberação da penhora. 
como conseqüência da decisão, a penhora restará apenas no tocante 
à quantia de r$ 499,69 da conta-corrente, que também deverá ser 
desbloqueada, visto a importância ser irrisória diante do valor executado 
de r$ 86.863,45, atualizado em 04.08.2009. aGraVO PrOVidO, 
eM decisãO MONOcrÁtica.11 [grifo nosso]

eMeNta:   aGraVO de iNstruMeNtO. NeGÓciOs 
jurídicOs BaNcÁriOs. açãO de execuçãO de 
títulO extrajudicial. PeNhOra ON liNe. Medida 
excePciONal. NãO esGOtaMeNtO das diliGÊNcias 
NecessÁrias. a penhora on line afigura-se medida excepcional, 
só cabível quando as diligências na busca de bens penhoráveis 

11  agravo de instrumento Nº 70032869281, décima Nona câmara cível, tribunal de justiça 
do rs, relator: Mylene Maria Michel, julgado em 23/10/2009.
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9 restaram infrutíferas. recursO PrOVidO, eM decisãO 

MONOcrÁtica.12

eMeNta:   aGraVO de iNstruMeNtO. NeGÓciOs 
jurídicOs BaNcÁriOs. açãO de execuçãO de 
títulO extrajudicial. PeNhOra ON liNe. Medida 
excePciONal. NãO esGOtaMeNtO das diliGÊNcias 
NecessÁrias. a penhora on line afigura-se medida excepcional, 
só cabível quando as diligências na busca de bens penhoráveis 
restaram infrutíferas. recursO PrOVidO, eM decisãO 
MONOcrÁtica.13 [grifo nosso]

justifica-se a aplicação do referido princípio, em sede de aplicabilidade da 
penhora on line, por sustentar a plausibilidade da medida em cada caso concreto, 
qual seja a adoção do instituto como meio, destinado a realizar uma finalidade, 
que, repita-se, é a efetividade da execução. a sua correta e proporcional aplicação 
impedirá a conseqüência do excesso quando evidenciado.

a importância da aplicação principiológica nas decisões tem a sua valia 
quando a letra fria da lei, por si só, mostra-se incompleta. esse caráter de 
complementaridade confere grande importância aos princípios norteadores 
do direito como forma de se atingir a solução mais justa. 

Não é por demais reforçar que o instituto da penhora on line é lícito, está 
na lei, pode e deve ser aplicado. a lei confere licitude ao ato, mas, muitas 
vezes, o magistrado não goza da capacidade de mediar conflitos, não dispõe de 
sensibilidade para a análise do caso concreto, envaidece-se com o poder que lhe 
é constituído, cometendo atos imprudentes e ilícitos com o mau uso do meio 
executivo, causando sérios problemas às partes e às pessoas a estas vinculadas.

existe um projeto de lei de autoria do deputado tadeu filippelli do 
PMdB, que tem causado rumores aos defensores da aplicação irrestrita do 
instituto. tal projeto limita o uso da penhora on line para as micro, pequenas 
e médias empresas, e de certa forma ratifica a proporcionalidade na adoção 
da medida. 

12  agravo de instrumento Nº 70030954697, Primeira câmara especial cível, tribunal de 
justiça do rs, relator: isabel dias almeida, julgado em 05/11/2009.
13  agravo de instrumento Nº 70030954697, Primeira câmara especial cível, tribunal de 
justiça do rs, relator: isabel dias almeida, julgado em 05/11/2009.
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em matéria extraída do site jusbrasil, datada de 29 de maio de 2009, 
o presidente da república, luiz inácio lula da silva, em atendimento às 
pressões do judiciário, vetou o referido artigo da lei nº 11.491, de 2009, que 
determina que, no caso das micro, pequenas e médias empresas, a penhora 
on line só pode ocorrer após o exaurimento dos outros meios de garantia 
da dívida em discussão, seja ela fiscal, trabalhista ou cível. a lei é fruto da 
conversão da Medida Provisória nº 449 de 2008.14

a proposta do deputado mostra uma tentativa de rever a aplicação do 
instituto da penhora on line em sede de execuções, uma vez que sugere uma 
adequação do meio empregado com o porte da empresa. esta proposta é 
uma reflexão do princípio da proporcionalidade quando decidir aplicar a 
penhora on line para a obtenção da satisfação executiva que constata que as 
conseqüências da aplicação de tal instituto para uma micro, pequena e média 
empresa não são as mesmas para uma grande empresa. 

insta salientar que suscitar tratamento diferenciado para empresas de 
diferentes portes não constitui ato discriminatório, mas sim, tratamento 
isonômico no cumprimento das execuções.

Neste sentido, verifica-se que a aplicação do princípio da proporcionalidade 
mostra-se imperioso para desmitificar a idéia de que o instituto da penhora 
on line consiste em arbitrariedade judicial. O juiz que fizer uso dessa medida 
judicial nas execuções deve justificar e fundamentar a sua decisão com base na 
razoabilidade que o princípio demanda uma vez que isto conferirá subsídio 
e sustentabilidade para aplicabilidade de drástica medida. 

cONsiderações fiNais

O direito torna-se fascinante em função dos assuntos que lhe norteiam não 
se exaurirem. isto ocorre porque tal disciplina envolve questões de cunho social, 
econômico e político, pontos com alto grau de dinamismo e de subjetividade 
que só fazem enriquecer as pesquisas e os estudos acerca desta ciência. 

a proposta deste trabalho não consiste em simplesmente responder uma 
questão controvertida numa determinada área do processo civil, mas objetiva 

14  disponível http://www.jusbrasil.com.br/noticias/1133972/lula-veta-limitação-de-uso-da-
penhora-on-line. acesso em 11/10/2009.
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margem para a interdisciplinaridade jurídica e o imprescindível diálogo entre 
as fontes em atendimento às possíveis lacunas deixadas. 

a pesquisa é fruto de estudos e posicionamentos de estudiosos e de 
diversos tribunais do país acerca da aplicabilidade da penhora on line com 
o objetivo de demonstrar que as respostas para os problemas aqui postos não 
são únicas, mas relativas, conforme o ângulo de análise. 

O assunto em questão introduz no mundo jurídico um instituto inovador 
na resolução dos litígios e alvo de discussões e resistências por transparecer 
uma falsa idéia de favorecimento para uma das partes, no caso, para o credor. 
Ocorre que tal posicionamento não pode prosperar, uma vez que a intenção 
da medida judicial é tutelar a prestação jurisdicional e não beneficiar uma 
parte em detrimento da outra. 

com a penhora on line não se busca a mera satisfação do crédito sem 
atentar-se a outros critérios importantes para o processo e, por conseguinte, 
para as partes. É preciso proporcionalidade ao se decidir aplicar tal ato 
executivo, pois esse instituto jurídico não pode e não deve configurar-se 
como ferramenta de abuso de poder.

todo processo judicial tem que ter uma duração razoável em observância 
ao mandamento constitucional, e tem uma razão de ser: conferir segurança 
jurídica para o demandante que o seu pedido será apreciado, que desta análise 
poderá ou não ter seu direito reconhecido, e sendo reconhecido, este direito 
deverá ser atendido conforme os preceitos legais da execução. 

a penhora on line, como se verificou, consiste numa medida executiva 
célere e eficaz para a prestação jurisdicional com forte aplicabilidade no 
ordenamento jurídico vigente em sede de execuções. desta forma, havendo mais 
de um meio executivo apto a proporcionar a satisfação do credor, com vistas à 
razoável duração do processo, deve ser escolhido aquele meio que proporcione 
a satisfação mais ágil. Neste sentido, a penhora on line triunfa como melhor 
alternativa quando empregada de forma proporcional ao caso concreto.

 Os avanços da informática contribuíram para a implementação do sistema 
BaceNjud, que passou a conferir uma agilidade considerável à satisfação 
executiva no que concerne à realização da penhora de dinheiro. com este 
sistema, os juízes, através de senhas pessoais, efetivam a constrição dos ativos 
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monetários dos devedores de forma mais rápida do que em tempos passados, 
que ocorriam através de ofício judicial e intermediação do Oficial de justiça. 

essa permissividade do magistrado em ter acesso a esses dados do 
executado faz soar algumas controvérsias quanto à inviolabilidade da 
intimidade e do sigilo bancário do devedor que merecem ser respeitados, 
dentro dos limites legais e da devida proporcionalidade. Ocorre que a 
plausibilidade dos interesses em tela pode acarretar na necessidade da 
quebra da intimidade, e, por conseguinte, do sigilo, uma vez que no estado 
democrático de direito não impera a idéia dos direitos absolutos.   

cumpre salientar que a observância do princípio da proporcionalidade na 
aplicação da penhora on line não se confunde com a obrigação de não fazer. 
Ou seja, aquele juiz que faz uso de tal instituto para garantir a efetividade 
da execução e fazer valer a duração razoável do processo, não se mostra 
desproporcional e não pode ser avaliado e julgado como arbitrário por optar 
por meio drástico de atendimento jurisdicional. O emprego de tal medida 
varia de caso para caso e o bom juiz, ao fundamentar suas decisões, comprovará 
porque adotou tal medida. 

a discussão, portanto, não se exaure, uma vez que o instituto ainda sucinta 
entendimentos contraditórios. contudo, pode ser mais bem apreciada quando 
se esclarecer os pontos que lhe circunscrevem, pois, assim sendo, não haverá 
mais confusões conceituais acerca da sua aplicabilidade plenamente dentro 
da legalidade. antes de qualquer menção de arbitrariedade da penhora on 
line, seria imperioso entender a essência da medida e analisá-la à luz dos 
princípios que lhe norteiam e compreender que a penhora on line não motiva 
a prática de abusos de direito quando perfeitamente adotada. 

Por ser uma medida recente no Poder judiciário, não dispensa rumores e 
indignações, principalmente, quando utilizado de forma imatura e contrária 
aos ditames do direito. tal medida tem um compromisso com a celeridade e 
economicidade processuais e com o cidadão que tem direito ao atendimento 
jurisdicional de qualidade.

 a adoção da penhora on line nas decisões judiciais ainda precisa 
alcançar a sua unanimidade no cumprimento das sentenças, pois, de fato, 
consiste numa medida eficaz. No entanto, isso requer tempo, pois ainda se 
vislumbra o emprego do instituto de forma irresponsável. sendo assim, essa 
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resposta aos anseios de cumprimento ou de mero reflexo de abuso de poder. 
O que diferenciará uma decisão da outra, quanto à utilização ou não do 
instituto, para a prestação jurisdicional eficaz, será a aplicação do princípio 
da proporcionalidade que remeterá aos sub-conceitos da necessidade e da 
adequação da penhora on line para a tutela executiva.
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