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Com efeito, observa-se que a decisão ora apontada como agravada (fls. 64) refere-se apenas ao 
deferimento do pedido de penhora online, razão pela qual o exame do presente recurso se restringirá a tal 
questão, sob pena de supressão de instância. 

Pois bem. Observa-se desde a reforma implementada pela Lei n° 11.382/2006 no antigo Código de 
Processo Civil, além do destaque para o cumprimento da execução com preferência pelo dinheiro (art. 655, 
I), privilegiou-se a penhora online como forma de materializar a preferência legal (art. 655-A), não mais se 
exigindo a comprovação do exaurimento das diligências para localizar bens do devedor como condição ao 
deferimento da penhora através do BACENJUD. 

Ressalte-se que tal orientação foi consagrada também pelo novo Código de Processo Civil (Lei n° 
13.105/2015), conforme disposto nos artigos 835, §1°_ , e 854_ . 

A matéria em questão já foi inclusive objeto de recurso repetitivo julgado pelo E. Superior Tribunal de 
Justiça, que ratificou o caráter prioritário da penhora de ativos financeiros, afirmando que es ta, após a 
vigência da Lei n° 11.382/2006, não está mais condicionada à comprovação da inexistência de outros bens 
livres e desembaraçados, estando, portanto, o credor dispensado da prova de exaurimento das vias 
extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, inclusive em sede de execução fiscal, verbis: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO 
JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO 
DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 
6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 
11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO 
DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...)8. Nada obstante, a 
partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a 
ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 
655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a 
penhora on line (artigo 655-A, do CPC). 9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da 
decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC 
(penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) é superada com a aplicação da Teoria pós -
moderna do Dialógo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, 
por Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o 
novo Código Civil. (...) 12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os artigos 11, 
da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras 
independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente. 13. À luz da regra 
de direito intertemporal que preconiza a aplicação imediata da lei nova de índole processual, infere-se a 
existência de dois regimes normativos no que concerne à penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou 
aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a 
vacatio legis de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do Sistema BACEN-JUD pressupunha a 
demonstração de que o exeqüente não lograra êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o 
executado e seus bens; e (ii) período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), a partir do 
qual se revela prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora 
eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras. (...) 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-
se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras 
constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e 
da Resolução STJ 08/2008. 

(STJ, REsp 1184765/PA, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 03/12/2010) 
Diverso não tem sido o entendimento adotado por este Tribunal Regional Federal que, além de reiterar 

o cabimento da penhora online como modalidade prioritária, tem afastado as alegações de que sua 
utilização viola o princípio da menor onerosidade, conforme precedentes abaixo: 

PROCESSO CIVIL. PENHORA ON LINE, SISTEMA BACEN-JUD. CABIMENTO. 1. A determinação judicial 
de penhora on line de valores, através do sistema BACEN-JUD, não ofende o  princípio da menor 
onerosidade ao devedor, já que obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC (vide STJ,AgRg no Ag 
935082/RJ, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 03.03.2008, p.1 e STJ, REsp 1112943/MA, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010). 2. Agravo de Instrumento 
provido. 

(TRF2, AG 201402010079719, Oitava Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA 
SILVA, E-DJF2R 02/02/2015)  

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 
FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
C/C ARTIGO 11 DA LEI Nº 6.830/80. OBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL. ADVENTO DA LEI Nº 11.382/06. 
RECUSA DE BEM NOMEADO À PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. PRINCÍPIO DA MENOR 
ONEROSIDADE. OFENSA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I - No regime posterior à Lei nº 
11.382/2006, a penhora online de dinheiro ou de aplicação em instituição financeira - BACENJUD - por ser 
preferencial, pode ser requerida pelo credor, mesmo com indicação de bens pelo devedor na ordem inferior 
do rol do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais. Precedentes STJ. II - O Superior Tribunal de Justiça tem 


