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RESUMO 

 

 

“Direito Tributário em perspectiva: O Estado fiscal brasileiro e os lindes à 

indisponibilidade de numerário nas execuções fiscais” é trabalho que procura 

tratar de tema polêmico e atual. Em sintético panorama revela a faceta Fiscal 

do Estado brasileiro para aludir à questão específica das execuções fiscais. 

Aborda problema que envolve a indisponibilidade de numerário, mais 

especificamente o instituto chamado de penhora “on-line”. A discussão central 

versa sobre a suposta antinomia entre o Código Tributário Nacional e o Código 

de Processo Civil pátrio. O ponto basilar é saber se em execuções fiscais 

aplica-se o dispositivo do art. 185-A do CTN ou aquele previsto no art. 655-A 

do CPC. Isto porque, considerando a aplicação da legislação tributária, antes 

da promoção da indisponibilidade eletrônica de numerários em depósitos e 

aplicações observar-se-ão certos requisitos. Contrario sensu, far-se-á dita 

constrição independentemente das condições estipuladas no CTN, ou seja, 

apenas de acordo com a norma processual civil. Para a conclusão do tema é 

imprescindível a compreensão do sistema jurídico pátrio, de maneira a 

desvendar os lindes impostos ao Estado, enquanto fiscal, face aos direitos 

constitucionais e infraconstitucionais dos contribuintes.   



 

Palavras-chave: Direito Tributário. Estado Fiscal. Indisponibilidade de 

numerário. Penhora “on-line”. Limites. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O tema apresentado aborda matéria extremamente controversa e 

polêmica. Trata da indisponibilidade de bens, mormente a de numerários, que 

atualmente se reveste do invólucro da “penhora on-line”. O enfoque dado à 

matéria é circunscrito no âmbito tributário, especificamente às execuções 

fiscais. 

 

O bloqueio e penhora executado por magistrados através da internet é 

uma medida de indubitável arrojo, mas extremamente ameaçadora. Sobretudo, 

porque é atitude que exige cautela e sensibilidade, por delegar ao Juiz um 

poder que permite ao mesmo tempo ser exitoso - alcançando o objetivo da 

execução (o crédito), como catastrófico, podendo inviabilizar uma atividade ou 

até “quebrar” uma empresa (confirmando a celebre frase de John Marshall - “o 

poder de tributar envolve o poder de destruir”1).  

 

De um lado visa garantir a satisfação dos credores, sejam eles pessoas 

físicas ou jurídicas, seja o particular ou o Estado. Por outro olhar, esbarra no 

conflito entre a ordem de preferência discriminada no art. 655 do Código de 

Processo Civil e, a contrario sensu, a norma que impõe o princípio do favor 

debitoris (art. 620 CPC). Conflita também com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Especificamente em execução fiscal, ainda perpassa pelas 

dissonâncias entre o Código Tributário Nacional e o Codex Processual Civil. 

 

Assim, inicialmente será abordado o contexto pátrio do atual Estado 

Fiscal e revelada a carapaça da indisponibilidade de bens. Feito o alicerce que 

circula o tema, mister revelar os passos que levaram a evolução de um novel 

instituto de satisfação dos credores, a indisponibilidade de bens através da 

“penhora on-line”. Só então, procurar-se-á demonstrar, sobre a ótica da 

doutrina, o enredo jurídico dos principais aspectos que envolvem esse tema. 

 

                                                        
1 Frase ilustre proferida quando foi relator do caso McCulloch v. Maryland, em 1819. 



Em seguida far-se-á um desenho acerca de qual dispositivo legal deve 

ser observado no trato da penhora on-line em processo executivo fiscal, o 

Código Tributário ou o Código Processual Civil. Após essa abordagem, serão 

apresentados os entendimentos jurisprudenciais sedimentados sobre o 

assunto. 

 

Todo o estudo será desenvolvido no afã de achar resposta ao problema 

envolvendo os limites à indisponibilidade de bens por meio do bloqueio de 

ativos e posterior “penhora virtual”, a fim de ressaltar qual regramento legal 

deve disciplinar o assunto na área fiscal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. O ESTADO FISCAL  
 

 

Antes de abordar o Estado Fiscal brasileiro propriamente dito, imperioso 

fazer um breve aparato da evolução histórica do Estado enquanto fiscal. Nesse 

sendeiro temos o início do Estado Fiscal em decorrência da modificação social 

e econômica advinda do declínio da estrutura dos Estados monárquicos do 

período feudal, final da idade média. Nesse momento a tributação era 

esporádica e voltada a determinados grupos, com o escopo basilar de prover 

as necessidades do rei em verdadeira feição confiscatória.  

 

Com a decadência do feudalismo e desenvolvimento do pensamento 

iluminista de liberdade e igualdade, surgiu um novo modelo de tributo, com 

finalidade de granjear fundos para mantença do Estado e dos próprios 

indivíduos. Com a nova feição o tributo passou a ser menos arbitrário ou 

aleatório, tornando-se mais eqüitativo e pautado em diretrizes legais. Certo que 

esses mesmos tributos correspondiam à limitação à liberdade, enquanto 

recaíam sobre o produto da propriedade privada. Por outro lado, constituíam 

mecanismo apto a proteger essa mesma propriedade, na medida em que teve 

sua origem junto ao berço do constitucionalismo, exigindo do Estado a 

preservação dos valores de liberdade e propriedade, já pautado na legalidade. 

 

Sob a ótica moderna o Estado Fiscal passa a ser visto como aquele que 

recebe, por delegação do povo, o Poder de Tributar, advindo de uma 

Constituição que lhe outorga tal prerrogativa e, noutra banda, lhe impõe uma 

série de limitações para o exercício da referida tributação.  

 

Falar em Estado fiscal contemporâneo é basicamente falar em “tributo”: 

 
“... sendo o estado fiscal o estado cujas necessidades 
financeiras são essencialmente cobertas por impostos, 



facilmente se compreende que ele tem sido (e é) a regra 
do estado moderno.” (NABAIS, 2003, p. 92). 

 

Convém ressaltar ainda a existência de entendimento doutrinário que 

distingue o ‘Estado Fiscal’ do ‘Estado Tributário’. Segundo o professor de 

Direito da Universidade de Coimbra, José Casalta Nabais, o Estado Fiscal é 

assente em tributos ditos como unilaterais (impostos), enquanto o Estado 

Tributário é pautado na tributação entendida por bilateral (taxas, contribuições 

especiais, etc ...). De acordo com o mesmo autor: 

 

“um estado para respeitar o dualismo essencial 
estado/economia ou sistema de economia privada, não 
carece de estabelecer o primado e muito menos o 
exclusivismo dos impostos como contributo do cidadão 
para as despesas necessárias à realização das tarefas 
estaduais, podendo estas serem majoritariamente 
suportadas através de tributos bilaterais.” (NABAIS, 2003, 
p. 92). 

    
Grifa
mos 

 

Ao nosso sentir a distinção supra não muda a natureza do Estado, 

apenas faz alusão as modalidades de espécies tributárias, razão pela qual 

entendemos que “Estado Fiscal/Tributário”, é aquele onde as necessidades 

financeiras são essencialmente cobertas por tributos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.1  O Estado Fiscal Brasileiro 
 

 

No Brasil, durante a fase colonial, os tributos eram ditados por Portugal. 

Desse modo, a colônia não alcançava o status de Estado Fiscal em sua 

acepção atual, era apenas explorada pela coroa. Destarte, temos a origem e 

constituição do Estado Fiscal brasileiro a partir de 1824, com a Constituição 

Imperial e a separação entre a Fazenda Pública e o Imperador. 

 

O Estado Fiscal tem ínsita a idéia de limites, lindes que ultrapassados 

tornaria impossível reconhecê-lo como tal. Assim, a tributação perde o aspecto 

aleatório e confiscatório do período feudal e passa a ter pressuposto de 

validade no princípio da legalidade. Tal preceito autoriza o Estado executar o 

Poder de Tributar dentro de prefixadas amarras legais. No Brasil, todas as 

Constituições Republicanas consagraram o princípio da legalidade. Até a 

Constituição Imperial de 1824, apesar de não fazer expressa remissão, acabou 

por prestigiar os desígnios da legalidade, como afirma o saudoso Aliomar 

Balleeiro, citado por Sacha Calmon, verbo ad verbum: 

 
"A Constituição Imperial de 1824, conquanto não se referisse 
expressamente à lei, firmava a competência legislativa para a 
tributação, tanto sob o aspecto da legalidade quanto da 
anualidade, como se vê do art. 171 (todas as contribuições 
diretas...serão anualmente estabelecidas pela Assembléia...') e 
também o art. 172." (COÊLHO, 1999, p. 52). 

 

A feição fiscal do Estado está cada vez mais voraz em arrecadação, por 

todo o mundo desenvolvido já ultrapassou 30% do PIB - Produto Interno Bruto 

e em alguns casos se aproximam dos 50%. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário, o Brasil, no primeiro trimestre de 2005 atingiu a carga 



fiscal chegou a 41,6% do PIB e, recentemente, registrou 37,27% PIB no 

primeiro semestre de 2008.  

 

Sabemos que “os impostos são o que pagamos por uma sociedade 

civilizada”2 (Olivier Holmes). Tal preço não pode ser tão pequeno, que 

inviabilize o Estado cumprir seus fins institucionais, nem tão alto, que termine 

por transcender os contornos que legitimam o Estado exercer o Poder de 

Tributar.  

 

Certo é que além da elevação da carga fiscal, tanto mecanismos 

impeditivos de evasão, quanto outros impositivos de uma arrecadação mais 

eficiente acabam por tornar temerosa a faceta Fiscal do Estado brasileiro.  

 

Mecanismos oblíquos de majoração de receitas tributárias devem ser 

vistos com cautela. É imperioso dar ao Estado condições de alcançar as 

receitas necessárias a consecução de seus fins. Conduto, já são suficientes e 

excessivos os privilégios e garantias legais que o Fisco dispõe.  

 

Não é possível ultrapassar o contorno da legalidade em nome ânsia por 

receitas. Nesse cenário entra a discussão posta no presente trabalho: quais os 

limites a indisponibilidade de bens por meio eletrônico em execuções fiscais?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Inscrição no prédio da Receita Federal americana, em Washington, DC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. EVOLUÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE NUMERÁRIO  
 

 

No sistema processual pátrio o dinheiro é o primeiro bem na ordem de 

preferência prevista para a penhora. Contudo, a forma de se indisponibilizar 

dinheiro vem evoluindo ao longo do tempo.    

 

A pouco tempo atrás o oficial de justiça recebia ordem de penhora e se 

deslocava à instituição bancária no intuito de concretizar a penhora. Contudo, 

visando alcançar com maior efetividade o crédito nas execuções, os 

operadores do direito vêm buscando um instrumentalismo mais efetivo do 

processo, na exata lição de Watanabe (2000), sob ótica mais abrangente e 

moderna.  
 

Daí o surgimento da possibilidade da chamada penhora “on-line”. Seu 

uso se deu em razão do Convênio Bacen / TST / 2002 firmados entre o Banco 

Central do Brasil e Tribunal Superior do Trabalho, depois estendido a outros 

Tribunais. 

 

No chamado BacenJud, o sistema de solicitação de informações via 

Internet, o Juiz de posse de uma senha previamente cadastrada, preenche um 

formulário na Internet e envia ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional – 

SFN, gerenciado pelo Banco Central do Brasil.  

 

Desse modo, o BacenJud repassa automaticamente as ordens judiciais 

para os bancos, diminuindo o tempo de tramitação e reduzindo sensivelmente 



os custos com recursos humanos e materiais. Anteriormente esse 

procedimento era feito através de processamento manual com envio de 

centenas de ofícios diariamente encaminhados pelo Poder Judiciário. 

 

Com origem em berço trabalhista, a indisponibilidade de numerário e a 

conhecida penhora on-line foram ganhando força nos demais ramos jurídicos, 

alcançando tanto a esfera cível como a tributária. 

 

Por fim terminou por ser normatizada, primeiro no Código Tributário 

Nacional, em 2005, e em seguida o próprio Código de Processo Civil, em 2006 

(Lei 11.382/2006), dispôs expressamente sobre a possibilidade de “penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira” “preferencialmente por meio 

eletrônico” (art. 655-A do CPC). 

 

Destarte, possível notar que o instituto hodiernamente conhecido como 

penhora “on-line”, por sua característica principal (dar maior efetividade às 

execuções), evoluiu de uma conjuntura jurisprudencial, passando por um 

convênio entre o Banco Central do Brasil e Tribunal Superior do Trabalho e, por 

fim, foi expressamente positivado no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INDISPONIBILIDADE DE BENS NO CTN 
 

 

A indisponibilidade de bens é instituto acrescido ao Código Tributário 

Nacional a partir da Lei Complementar 118/05, que adicionou o art. 185-A e 

seus respectivos parágrafos, ispsis litteris: 

 
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.  
 

Na realidade, o Código Tributário Nacional fez expressa menção à 

indisponibilidade de bens a partir da LC 118/05. Contudo, a inovação está na 

possibilidade do Juiz da execução fiscal comunicar sua determinação por meio 



eletrônico, pois a medida judicial de indisponibilizar bens não é neófita no 

âmbito tributário.  

 

Já era aplicada a indisponibilidade, por exemplo, na penhora de 

faturamento, que deveria, entretanto, respeitar certos pressupostos, como a 

existência de citação do devedor, a falta de nomeação de bens, a diligência 

infrutífera do Fisco em localizar bens e o estabelecimento de um percentual 

sobre o faturamento que não inviabilizasse a continuidade da empresa. 

 

Sobre o tema: 

 

“Antes da introdução... da regra prevista no art. 185-A... o 
ordenamento jurídico já previa a possibilidade de ser realizada 
a penhora do faturamento das pessoas jurídicas como forma 
de satisfação do credito dito tributário, observadas certas 
condições... Nesse sentido, o juízo que determinar a constrição 
judicial deve verificar antes se não foram encontrados bens 
suficientes a garantia a execução, nomear administrador para 
elaboração de plano de pagamento do debito e estabelecer 
percentual incidente sobre o valor do faturamento que não 
inviabiliza a continuidade das atividades da empresa.” 
(PEREIRA, 2005, p. 120). 

  

Assim, resta cristalino que a norma legal apenas tratou de positivar uma 

situação que já existia. Para tanto, normatizou respeitando os pressupostos e 

requisitos que já eram inerentes ao instituto. 

 

De se indagar o porquê da indisponibilidade de bens requisitada pelo 

Estado em execuções fiscais merecer tão cautelosa e sopesada análise antes 

de ser aplicada. Resposta das mais simples, e por varias razões: 

 

a) Primeiramente, porque trata de execução fundada em título executivo 

formado unilateralmente, com presunção de certeza e liquidez. Ou seja, 

nas execuções fiscais a força do exeqüente, o Estado, já é demasiada, 

repleta de garantias e privilégios, daí o porquê de ser cauteloso na hora 

de adotar uma medida de extrema violência contra o contribuinte. 

 



b) Seguindo o mesmo norte, além do excesso de garantia e privilégios que 

são inerentes aos feitos executivos fiscais, a voracidade por receitas que 

alimentam as canetas, e porque não dizer “os bolsos” de alguns agentes 

públicos, tenta fazer da penhora on-line uma regra, ao invés da exceção.  

 

c) Outrossim, querer estagnar financeiramente o setor privado, 

indisponibilizando preferencialmente receitas, durante todo um feito 

executivo, ao contrário de penhorar bens, é a confirmar verdadeira 

lógica dos “burros”. Isto porque uma empresa com milhões de reais 

bloqueados, no inicio de uma ação fiscal, deixa de produzir outros 

milhões que findariam por gerar incalculável soma de tributo ao 

Governo. Noutro giro verbal, a regra deve ser bloqueio e penhora de 

numerário quando não for oferecido ou encontrado bem apto a satisfazer 

a penhora. Caso contrário, serão aprisionados, por anos a fio, receitas 

que poderiam gerar lucros, até para a empresa poder arcar com suas 

dividas, inclusive as fiscais. Além de que a geração de tributos e 

empregos também fica engessada com o aprisionamento do capital das 

empresas. 
 

d) No mesmo sentido, levando em consideração o aspecto econômico, o 

Estado busca a tributação com fins de financiar as “necessidades da 

sociedade”. Ou seja, o escopo é consagrar o princípio da solidariedade 

social, segundo o qual a todos impõe o ônus fiscal em decorrência do 

dever de colaborar para com os gastos públicos para promoção dos 

direitos sociais (Educação, saúde...). Visto sob esse prisma, 

indisponibilizar, bloquear e penhorar receitas como medida primeira e 

preferencial finda, no mais das vezes, por inviabilizar atividades 

econômicas lícitas e ferir de morte a saúde financeira dos contribuintes, 

sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Em conseqüência, temos a 

falência das instituições privadas e a respectiva perda da arrecadação 

gerada pelos contribuintes afetados. O Fisco, para saciar a fome por 

receitas, acaba exterminando todo o rebanho, e quando a última ovelha 

cair, o Estado cairá junto.  
 



e) Os requisitos emoldurados no art. 185-A do CTN também prestigiam o 

consabido princípio favor debitoris (art. 620 do CPC), ou seja, o preceito 

que determina a menor onerosidade da execução. Isto porque, embora 

exista uma ordem preferencial à penhora, o rol previsto no art. 655 do 

CPC não deve ser seguido com rigidez. Ademias, em execuções fiscais 

a ordem a ser seguida é a do art. 11 da Lei 8.630/80 (LEF). 

 

Enfim, várias são as razões pelas quais entendemos que o diploma legal 

que acresceu a indisponibilidade de bens ao CTN já trouxe em si intrínseco 

marcos norteadores do ‘como fazer’ dita indisponibilidade, preceito que deve 

ser respeitado, porque remonta a uma grande leva de princípios e diretrizes 

basilares.  

 

 
 
 

4. LIMITES À PENHORA ON-LINE EM EXECUÇÕES FISCAIS: 
APLICAÇÃO DO CTN E/OU DO CPC? 

 

 

Como visto o instituto da indisponibilidade de bens por meio eletrônico, 

ou penhora “on-line”, é um mecanismo que já vem sendo utilizado pelo Poder 

Judiciário antes mesmo de existir específica normatização da matéria. 

 

Contudo, após sua positivação também foi mostrado que o Código 

Tributário Nacional e o Código de Processo Civil tutelaram, cada uma a sua 

maneira, o modus faciendi da indisponibilidade por meio eletrônico.  

 

O preceito é o mesmo, tanto o da norma do CTN (art. 185-A) quanto 

àquela acrescida ao CPC (art. 655-A). A divergência relevante entre as regras 

citadas fica adstrita ao fato da indisponibilidade em matéria tributária ter por 

requisitos a prévia citação do devedor, a não apresentação de bens à penhora 

e não serem localizados outros bens penhoráveis, enquanto o diploma 

processual civil não prevê qualquer amarra ou requisito. 



 

Daí o cerne da indagação proposta no presente trabalho: Em uma 

execução fiscal, qual modelo deve ser adotado, aquele disciplinado pelo 

Código Tributário Nacional ou o previsto no Código de Processo Civil? 
 

Partindo da teoria geral do direito, e à luz da doutrina de Norberto 

Bobbio (BOBBIO, 1999), o ordenamento jurídico constitui um sistema. Ou seja, 

como sistema, impossível a coexistência de normas incompatíveis. Antinomia é 

designação específica de ocorrência de normas incompatíveis entre si. 

Segundo o mesmo Bobbio (BOBBIO, 1999), existem critérios para a solução 

das antinomias, ou seja, regras fundamentais para solução de antinomias, que 

são três, quais sejam:  

 

i) Critério cronológico (lex posterior derogat priori) – 

(emoldurado no ordenamento pátrio no art. 2º, § 1º, LICC);  

ii) Critério hierárquico (lex superior derogat inferiori); (Tirante a 

discussão sobre existência de “hierarquia da Leis” ou mera 

reserva de competência, a própria Constituição Federal de 

1988 deixa anotada noção da escala hierárquica normativa, art. 

59 da CF/88) 

iii) Critério da especialidade (lex specialis) – (cristalizado no 

ordenamento jurídico brasileiro no disposto no art. 2º, § 2º, 

LICC). 

 

Para tanto, em se tratando de normas que disciplinam matérias 

diferentes, o critério para solução da antinomia apresentada é o critério da 

especialidade. Isto considerando o entendimento da existência de uma 

antinomia, posto que é perfeitamente possível alcançar, segundo uma 

interpretação sistêmica, a aplicação das duas normas, cada uma em seu 

campo, sem que daí salte qualquer conflito. 

 

Contudo, analisando a antinomia apontada, ou seja, divergência quanto 

à existência de requisitos à penhora “on-line”, o critério da especialidade 

permite solução a tal celeuma. Uma lei especial é aquela que nulifica outra de 



índole geral, ou subtrai de uma norma parte da sua matéria para submetê-la a 

um regramento diverso.  

 

Assim, quando da aplicação do critério da lex specialis, não se suprime 

inteiramente uma das duas normas incompatíveis, apenas a parte da lei geral 

que é incompatível com a lei especial. Por efeito da lei especial, a lei geral é 

parcialmente inutilizada ou desconsiderada. 

 

Destarte, além das disposições específicas do CTN, em execução fiscal 

é impossível querer realizar penhora “on-line” como medida preferencial e 

primeira, pois, em suposta atenção a ordem da penhora prevista no CPC, 

estar-se-á desconsiderando a própria Lei de Execuções Fiscal, cuja aplicação é 

imperativa em relação ao Código de Processo Civil.  Nesse passo, a Lei de 

Execuções Fiscais prevê expressamente que a penhora, por qualquer forma, 

só poderá ocorrer se não houver pagamento ou garantia da Execução, ispsis 

verbis: 

 
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 
execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em 
qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare 
absolutamente impenhoráveis. 

 

O Código Tributário Nacional e a Lei 6.830/1980 (LEF), são os 

dispositivos legais que regem as execuções do Estado, sendo subsidiária a 

aplicação do CPC. É o que dispõe expressamente o art. 1 da citada Lei, 

vejamos: 

 
Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 

 

Como o caso em comento apresenta normas parcialmente 

incompatíveis, uma de caráter geral, aplicada ao direito civil como um todo e 

outras especiais (ou excepcionais) específicas ao ramo tributário, inegável e 

indiscutível que devem prevalecer os regramentos especiais, pois lex specialis 

derogat generali. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA 
 

 

Antes mesmo de existir um dispositivo expresso no Código Tributário 

Nacional, desde que respeitados os requisitos já citados no Capítulo 3, a 

possibilidade de efetuar a penhora “on-line” já era bem aceita em termos 

jurisprudenciais. Nesse sentido: 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ART. 11 DA LEI Nº 6830/80 
E ART. 655, I DO CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS 
FINANCEIROS ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. 
LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE 
PENHORA. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. INOCORRÊNCIA. 
INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. 



1 - É possível o julgamento do agravo de instrumento 
independentemente da intimação do agravado, nos casos em 
que não tenha havido citação, nem tenha o agravado 
constituído advogado nos autos originários. Precedentes deste 
Tribunal e do egrégio STJ. 
2 - A ordem legal estabelecida pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80 e 
pelo inciso I do art. 655 do CPC, para nomeação de bem à 
penhora, não é absoluta, devendo ser aplicada em 
consonância com outros princípios, tais como o da menor 
onerosidade da execução, inscrito no art. 620 do CPC. 
3 - O bloqueio de importância em dinheiro, através do 
BACENJUD, é medida de caráter excepcional, somente 
devendo ser deferida quando não existirem outros bens a 
serem constritos, e se demonstrado ter o exeqüente esgotado 
todos os meios para a localização do devedor e de bens 
passíveis de constrição. 
4 - Não restando demonstrada, pela exeqüente, a realização de 
todas as diligências necessárias no sentido de nomear bens de 
propriedade da agravada antes de indicar valores depositados 
em conta corrente da empresa, afigura-se descabido o 
deferimento do bloqueio de ativos financeiros da executada 
como forma de garantir a execução. 
5 - Agravo de instrumento improvido. (TRF1, 
Processo: AG 2003.01.00.030170-7/BA; AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL 
ANTÔNIO EZEQUIEL DA SILVA  Órgão Julgador: 
 SÉTIMA TURMA, Publicação: 03/08/2004 DJ p.52, 
Data da Decisão: 04/05/2004 .)         
       Grifamos 
          

 

Após a edição da Lei Complementar 118/05, que acresceu o art. 185-A 

ao CTN, é indubitável a legitimidade da indisponibilidade de numerário por meio 

eletrônico. 

       

Acerca o entendimento do art. 185-A do CTN, é voz uníssona a posição 

que trata de instituto que deve ser aplicado de modo excepcional, ou seja, 

impossível a utilização da penhora “on-line” antes de serem observados os 

requisitos do aludido dispositivo, verbo ad verbum: 

       
“Ementa: .... Para a utilização penhora eletrônica autorizada 
pelo art. 185-A do Código Tributário Nacional, é necessário o 
atendimento dos seguintes requisitos: a citação regular do 
devedor; a inércia deste em pagar ou apresentar bens à 
penhora no prazo legal; e o insucesso do credor em encontrar 
bens penhoráveis em nome do devedor. ....” (TRF-2ª Região. 
AG 2005.02.01.010756-8/ES. Rel.: Des. Federal Luiz Antônio 



Soares. 4ª Turma Especial. Decisão: 10/10/06. DJ de 06/12/06, 
p. 144/145.) 
 
“Ementa: .... A penhora online, efetivamente, é admitida na 
jurisprudência como medida excepcional, estando restrita aos 
casos em que o executado não indica outros bens idôneos 
para amparar a execução, tendo em conta que o art. 185-A do 
CTN estabelece este condicionamento. ....” (TRF-4ª Região. 
AG 2007.04.00.012031-0/PR. Rel.: Des. Federal Leandro 
Paulsen. 2ª Turma. Decisão: 07/08/07. DE de 22/08/07.) 
 
“Ementa: .... III - Lida de forma apropriada a decisão agravada, 
vê-se que a existência de bem passível de penhora induz - ato 
contínuo - afastamento da indisponibilidade prevista no art. 
185-A do CTN (cuja incidência se reserva a hipóteses outras). 
....” (TRF-1ª Região. AGTAG 2007.01.00.021295-9/GO. Rel.: 
Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (convocado). 7ª Turma. 
Decisão: 28/08/07. DJ de 14/09/07, p. 169.) 
 
“Ementa: .... I. A teor do art. 185-A do CTN, a pretensão da 
agravante somente encontraria amparo na hipótese de, após 
devidamente citado, o devedor tributário não pagar nem 
apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 
encontrados bens penhoráveis, o que, definitivamente, não 
corresponde à realidade dos autos, já que a recorrente afirma a 
existência de bens (fl. 15), no caso, veículos que, em princípio, 
seriam passíveis de penhora ....” (TRF-2ª Região. AGTAG 
2002.02.01.012115-1/RJ. Rel.: Des. Federal Wilney Magno de 
Azevedo Silva. 3ª Turma Especial. Decisão: 24/07/07. DJ de 
01/08/07, p. 113.) 
 
“Ementa: .... III. Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens 
do executado previsto no art. 185-A do CTN para fins de 
prequestionamento e atribuição de efeito infringente, como 
requer o embargante, não há como acolher tal pretensão, pois 
‘o pedido de decretação da indisponibilidade dos bens do 
executado é medida de caráter excepcional, somente devendo 
ser deferido quando não existirem outros bens a serem 
constritos, e se demonstrado ter o exeqüente esgotado os 
meios para a localização do devedor e de bens passíveis de 
constrição, condição que é encontrada, também, no art. 185-A 
do CTN (LC 118/05).’ grifei. (AG 2005.01.00.065804-4/MG, 7ª 
Turma, relatora Juíza Ana Maria Reys Resende - convocada, j. 
20/03/2007). ....” (TRF-1ª Região. EDAG 2006.01.00.031196-
6/BA. Rel.: Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos 
(convocado). 8ª Turma. Decisão: 02/10/07. DJ de 26/10/07, p. 
140.) 
 
 “Ementa: .... II - Consoante interpretação do art. 185-A do CTN 
pelo STJ (REsp. 824.488/RS), a determinação de 
indisponibilidade de bens do executado só deve ocorrer após 
comprovação, por parte do credor, do exaurimento de todas as 
possibilidades de localização de bens para satisfação do seu 
crédito. ....” (TRF-1ª Região. AGTAG 2007.01.00.018615-1/BA. 



Rel.: Rel.: Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (convocado). 
7ª Turma. Decisão: 14/08/07. DJ de 24/08/07, p. 184.) 
 
“Ementa: .... III. O art. 185-A do Código Tributário Nacional, 
acrescentado pela Lei Complementar 118/05, também 
corrobora a necessidade de exaurimento das diligências para 
localização dos bens penhoráveis, pressupondo um esforço 
prévio do credor na identificação do patrimônio do devedor 
(STJ, REsp 824488/RS; Min. Castro Meira; 2ª Turma; 
Julgamento 04/05/06; DJ 18/05/06, p. 212). ....” (TRF-1ª 
Região. AGA 2007.01.00.009882-5/MT. Rel.: Des. Federal 
Maria do Carmo Cardoso. 8ª Turma. Decisão: 12/06/07. DJ de 
10/08/07, p. 155.) 

 

O Superior Tribunal de Justiça também confirma a posição supracitada, 

ispis litteris: 

 
Ementa  
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE 
SIGILO BANCÁRIO. SISTEMA BACEN – JUD. 
ESGOTAMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL. 
1. Admite-se a quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado 
para que a Fazenda Pública obtenha informações sobre a 
existência de bens do devedor inadimplente, mas somente 
após restarem esgotadas todas as tentativas de obtenção dos 
dados pela via extrajudicial, o que não restou demonstrado nos 
autos. 
2. O art. 185-A do CTN, acrescentado pela LC nº 118/05, 
também corrobora a necessidade de exaurimento das 
diligências para localização dos bens penhoráveis, 
pressupondo um esforço prévio do credor na identificação do 
patrimônio do devedor. 
3. Agravo regimental não provido. (STJ), Processo AgRg no Ag 
1044718 / SCAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO2008/0094942-9,  Relator(a) Ministro CASTRO 
MEIRA, Órgão Julgador, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do 
Julgamento 12/08/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 
04/09/2008) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE 
OFÍCIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MEDIDA 
EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO-CONFIGURADOS. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção 
desta Corte firmou-se no sentido de que somente é possível o 
bloqueio de ativos em conta-corrente, com a conseqüente 
quebra de sigilo bancário do devedor, quando a Fazenda 
Pública exeqüente demonstrar que esgotou todos os meios a 
ela disponíveis para localizar bens em nome do 



executado, o que não ocorreu no caso dos autos. 
2. Ressalte-se que "o artigo 185-A do Código Tributário 
Nacional, acrescentado pela Lei Complementar nº 118/05, 
também corrobora a necessidade de exaurimento das 
diligências para localização dos bens penhoráveis, 
pressupondo um esforço prévio do credor na identificação do 
patrimônio do devedor" (REsp 824.488/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, DJ de 18.5.2006). 
3. Por fim, esclareça-se que a decisão que indeferiu a medida 
executiva pleiteada foi proferida em momento anterior à 
vigência da Lei 11.382/2006, que, alterando dispositivos do 
Código de Processo Civil, colocou na mesma ordem de 
preferência de penhora "dinheiro, em espécie ou em depósito 
ou aplicação em instituição financeira" (art. 655, I), e permitiu a 
realização da constrição, preferencialmente, por meio 
eletrônico. O recurso especial deve ser analisado com base no 
sistema vigente à época, o que torna inviável a aplicação da 
legislação superveniente. 
4. Agravo regimental desprovido.(STJ, AgRg no Ag 1019665 / 
SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, 2008/0042302-0, Relatara: Ministra DENISE 
ARRUDA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data da Decisao: 
19/08/2008, DJe 03/09/2008) 

 

Assim, se invocado o art. 185-A, resta claro que não há qualquer dúvida 

quanto a imposição dos requisitos previstos no CTN. A discussão principia 

quando se alvitra a possibilidade de aplicação do art. 655-A do CPC em 

execuções fiscais. Isto porque a Fazenda Pública dos diversos entes políticos 

vêm, maliciosamente, requerendo a aplicação do CPC e não do CTN, como um 

mecanismo oblíquo de escapar dos requisitos legais impostos pela legislação 

tributária. 

       

Nessa senda, mesmo sendo postulada a indisponibilidade com fulcro no 

art. 655-A do CPC, a jurisprudência majoritária, sabia e tecnicamente vem se 

pronunciando pela imposição dos requisitos do CTN, ratificando que em tais 

casos deve-se observar o princípio da menor onerosidade, in verbis:  

 
Ementa:   
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. 
ART. 185-A DO CTN E 655-A DO CPC. BACEN JUD. 
I - Nos termos do artigo 620 do Código de Processo Civil, a 
execução deve ser realizada da forma menos gravosa para a 
parte executada. Portanto, a indisponibilidade de bens e ativos 
financeiros (BACEN JUD) somente pode ser utilizada quando, 



ultimadas diligências razoáveis, não forem encontrados bens 
do devedor passíveis de penhora. 
II - Na hipótese dos autos, se não há documentos 
comprobatórios de que (o)a agravante tenha esgotado os 
meios ao seu alcance para gravar eventual patrimônio do(a) 
executado(a), é incabível a utilização das medidas de 
constrição previstas nos artigos 185-A do CTN e 655-A  
do CPC (BACEN JUD - Sistema de Atendimento ao Poder 
Judiciário). 
III - Agravo de instrumento não provido. (TRF 1ª Região, 
AG 2008.01.00.018990-4/BA; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL  CARLOS 
FERNANDO MATHIAS, Órgão Julgador:  OITAVA TURMA , 
Publicação: 29/08/2008 e-DJF1 p.439, 
Data da Decisão: 05/08/2008 ) 

 

Algumas Turmas da Egrégia Superior Corte de Justiça vacilam: 
 
Segundo entendeu o Tribunal a quo, a recorrente não 
comprovou que tentara encontrar bens do devedor antes de 
ingressar na via judicial. Porém, o Min. Relator esclareceu que 
este Superior Tribunal admite a expedição de ofício ao Bacen 
para obter informações sobre a existência de ativos financeiros 
do devedor, desde que o exeqüente comprove ter exaurido 
todos os meios de levantamento de dados na via extrajudicial. 
No caso concreto, a decisão indeferitória da medida executiva 
requerida ocorreu depois do advento da Lei n. 11.382/2006, a 
qual alterou o CPC para incluir os depósitos e aplicações em 
instituições financeiras como bens preferenciais na ordem de 
penhora, equiparando-os a dinheiro em espécie (art. 655, I) e 
permitir a realização da constrição por meio eletrônico (art. 
655-A). Desse modo, o recurso especial deve ser analisado à 
luz do novel regime normativo. Para o Min. Relator, de 
qualquer modo, há necessidade de observância da relação dos 
bens absolutamente impenhoráveis, previstos no art. 649 do 
CPC, especialmente os recursos públicos recebidos por 
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, 
saúde ou assistência social (inciso VIII), bem como a quantia 
depositada em caderneta de poupança até o limite de 
quarenta  salários mínimos (inciso X). Diante disso, a Turma 
deu provimento ao recurso. Precedentes citados: REsp 
649.535-SP, DJ 14/6/2007; REsp 903.717-MS, DJ 26/3/2007, e 
AgRg no REsp 609.068-RS, DJ 1º/7/2005. REsp 1.070.308-
RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/9/2008. 

 

Falar que a Lei n. 11.382/2006 inovou trazendo como bens preferenciais 

na ordem de penhora a constrição eletrônica de depósitos e aplicações em 

instituições financeiras, não equivale a dizer que a penhora desses tipos de 

bens, em execuções fiscais, deva ignorar os ditames do CTN que prevêem 

requisitos a esse tipo medida. Ainda porque, execuções fiscais seguem a 



ordem de penhora própria do art. 11 da LEF (Lei nº 6.830/80), e não aquela 

prevista no Código de Processo Civil. 

 

Na realidade, consoante já foi explicitado, a norma legal aplicável às 

execuções fiscais é aquela previsto no CTN e na Lei de Execuções Fiscais. 

Contudo, pode-se aplicar subsidiariamente as disposições do CPC, desde que 

não sejam contrárias a normas específicas. Tal entendimento contempla 

hermenêutica sistêmica para aplicação das normas citadas.  

 

Quando se observam os ditames do CTN e da LEF em feitos executivos 

fiscais é valido afirmar que os textos são “Leis da Fazenda” e “para a Fazenda”. 

Não se entende pois, como o Fisco possa querer dar as costas a lei dele! 

 

Diferentemente, decisões que vêm contemplando o entendimento 

teorizado pelas Procuradorias da Fazenda, findam por ferir o ordenamento 

jurídico, desconsiderando as normas especificas e fundamentando o pedido de 

penhora “on-line” exclusivamente no CPC, in verbis: 

 
 Ementa:    
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO, VIA 
BACENJUD, DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DO 
DÉBITO: POSSIBILIDADE (ART. 655-A DO CPC [QUE NÃO 
SE CONFUNDE COM A INDISPONIBILIDADE DE QUE 
TRATA O ART. 185-A DO CTN]) - AGRAVO PROVIDO EM 
PARTE - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Cotejando o art. 185-A do CTN, que trata da 
indisponibilidade ampla de bens e direitos do devedor tributário, 
e o art. 655-A do CPC, que trata do rastreamento de ativos 
financeiros ou depósitos bancários do executado (bloqueio via 
BACENJUD), vê-se que há cruciais distinções entre ambos os 
institutos. O pedido da exeqüente ao julgador primário foi o de 
aplicação do art. 655-A do CPC e não do art. 185-A do CTN. 
2. Legítimo o "bloqueio" (de numerário suficiente à garantia da 
Execução Fiscal) via BACENJUD, já porque [a] compete ao 
credor apontar os bens penhoráveis do devedor (ante a 
omissão do devedor); [b] a lei não exige exaurimento de 
pesquisas prévias acerca da existência de outros ativos (e.g.: 
veículos ou imóveis); [c] inexistente, salvo por mero exercício 
de retórica, quebra de sigilo bancário (trata-se apenas de 
bloqueio limitado à garantia); e [d] a gradação do art. 11 da 
LEF (não-exaustiva) consagra o "dinheiro" como valor primeiro 
penhorável. 



3. Agravo interno não provido. 4. Peças liberadas pelo Relator, 
em 26/05/2008, para publicação do acórdão. (TRF 1ª Região, 
Processo: AGTAG 2007.01.00.056203-9/MG; AGRAVO 
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
Data da Decisão:  26/05/2008, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL LUCIANO TOLENTINO 
AMARAL,Órgão Julgador: SÉTIMATURMA,publicação: 20/06/2
008 e- 
DJF1 p.275). 

Tal visão não pode prevalecer. É inadmissível é que o Poder Judiciário 

sucumba às pressões e artimanhas do Fisco, permitindo a aplicação exclusiva 

do CPC em execuções fiscais, desconsiderando as amarras e limites previstos 

nas normas específicas (CTN e LEF). Isto tudo sob frágeis argumentos, ou de 

respeito a legislação superveniente (CPC – que é norma subsidiária) ou de que 

foi pleiteada a aplicação daquele e não deste dispositivo. Não está facultado as 

partes escolherem as normas ao seu bel prazer, o ordenamento jurídico como 

um sistema, já disciplina por si só os cânones da aplicação dos regramentos 

normativos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 

 

  

Remontando ao Estado Fiscal, já foi dito que “os impostos são o que 

pagamos por uma sociedade civilizada”, ou também, o preço que pagamos 

para ter uma sociedade livre. Se o preço for muito elevado, os meios acabam 

maculando o fim. Noutros falares, imperioso que em nome da sede por receitas 

não sejam ultrapassados os liames que legitimam ao Estado exercer o seu 

Poder de Tributar.  

 

Por tal razão, de se concluir que esse é o motivo do legislador 

contemporâneo prever tantas limitações ao Poder de Tributar. Igualmente, o 

mesmo espírito existe na norma do art. 185-A do CTN, pois só permite que a 

mão do Estado, ou a afoiteza do leão, agrida o contribuinte com a 

indisponibilidade de bens se satisfeitas as exigências de: a) existir um devedor 

devidamente citado, b) que não pagou nem apresentou bens à penhora no 

prazo legal, e c) não forem encontrados bens penhoráveis.  

 

O Prof. Luiz Ricardo Gomes Aranha, em seu livro, “Apreendendo Direito 

Tributário” já alerta: 

 

“Convivemos, íntima e intensamente, com os fiscos, tanto o 

federal quanto estadual e municipal, quase sempre em cargos 

de chefia. Se existe um problema insolúvel na administração de 

Secretarias da Fazenda, está precisamente no exercício da 

administração tributaria e nas relações fisco/contribuinte... 

Todavia, e isto me parece mais grave, todas as 
administrações fazendárias aqui visualizada a fiscalização de 

tributos, em todas as áreas e em todos os tempos, trabalham 



sob o preconceito e vicio essencial de que o fisco e 
contribuinte são partes antagônicas, que é preciso em 

maior ou menor escala, ‘derrotar’ o contribuinte.” 

(ARANHA, 2001, p. 183).     
                Grifamos 

 

Seguimos a idéia do mestre supracitado, acrescentando, querer derrotar 

o contribuinte, nesse caso, é impor o modo mais gravoso de satisfação da 

execução, bloqueando quantias vultosas em início de execuções fiscais, por 

anos a fio, engessando o capital de giro de empresas, ferindo de morte 

financeira a atividade empresarial e secando o leito onde brotam as receitas 

fiscais. 

 

Ora, em detrimento das diretrizes gerais da execução civil, indiscutível a 

aplicação de garantias e privilégios do Estado, emoldurados no CTN. Pela 

mesma razão, devem ser respeitados os condicionantes do CTN e da Lei de 

Execuções Fiscais que alvitram requisitos à penhora “on-line”, pois nesse caso 

querer valer-se do Código de Processo Civil é aplicar a justiça do “dois pesos e 

duas medidas”, é rasgar a Carta Constitucional e vilipendiar o legado da 

isonomia. 

 

O Poder Judiciário não pode aquiescer com esse verdadeiro disparate, 

que revela implícito à tese lançada pelas Fazendas Públicas em manobra 

flagrantemente ilegítima, com fins a coibir os contribuintes a não discutirem as 

cobranças fiscais, por meio de embargos a execução.  

 

O objetivo é obrigar o sujeito passivo da ação fiscal a pagar ou, no mais 

das vezes, parcelar os supostos débitos. Isto porque restará mais gravoso 

embargar e ter os recursos (capital de giro ou receita que seria aplicada em 

despesas correntes da empresa) bloqueados por anos, ou talvez décadas, a 

depender da morosidade de um Judiciário cuja contingência processual é 

sempre superior a capacidade de julgar.  

 



Mais ainda, a teia armada pelas Procuradorias da Fazenda é tão bem 

orquestrada, que após parcelar o débito, nova armadilha é imposta, pois tal 

passo torna o caminho quase sem volta, pelos menos em relação a matérias 

fáticas, devido às chamadas “confissões de dívidas” que são pré-requisitos 

obrigatórios em tais casos. 

 

Assim, lídimo que existindo Leis especiais que disciplinam a matéria, 

inexiste contorcionismo jurídico que legitime a aplicação de norma mais 

favorável ao Estado. O Judiciário não pode sucumbir aos interesses do Fisco. 
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