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Resumo: O presente artigo visa compreender por meio de análises bibliográficas e jurisprudências, o fenômeno 

da “citação na boca de caixa” realizada em processos de execuções fiscais. Busca-se esclarecer quais argumentos 

servem como base para o ato de arrestar ativos financeiros através do sistema BACENJUD, nas contas dos 

executados antes da sua citação. Para tanto, leva-se em consideração as disposições trazidas na Lei de execução 

fiscal, os princípios norteadores das relações processuais, os entendimentos defendidos por Tribunais Regionais 

Federais, assim como do Superior Tribunal de Justiça. 
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 Abstract: This article aims to understand, through bibliographical analyzes and jurisprudence, the phenomenon 

of "citation in the mouth of the box" carried out in tax foreclosure proceedings. It seeks to clarify which 

arguments serve as the basis for the act of arresting financial assets through the BACENJUD system, in the 

accounts of those executed before their citation. To do so, it takes into account the provisions of the Tax 

Enforcement Act, the guiding principles of procedural relations, the understandings defended by Federal 

Regional Courts, as well as the Superior Court of Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa compreender por meio de análises bibliográficas e 

jurisprudenciais, o fenômeno da “citação na boca de caixa” realizada em processos de 

execuções fiscais. Busca-se esclarecer quais argumentos servem como base para o ato de 

arrestar ativos financeiros através do sistema BACENJUD, nas contas dos executados antes 

da realização da citação. Para tanto, leva-se em consideração as disposições trazidas na Lei de 

execução fiscal, os princípios norteadores das relações processuais, os entendimentos 

defendidos por Tribunais Regionais Federais, assim como o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça, a fim de esclarecer quais fundamentos são utilizados para repreender essa 

inversão procedimental que vem ocorrendo em diversas Subseções judiciárias do país. 
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No tópico Inicial discorre-se acerca dos conceitos básicos que no artigo serão 

tratados, de acordo com os termos trazidos pela legislação que rege esse tipo de processo 

executório, qual seja, a Lei de execuções fiscais. Nessa seara, é importante destacar que o 

processo de Execução Fiscal é regido pela Lei no 6.830/1980 e subsidiariamente pelo Código 

de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, uma vez que obedece a um rito especifico. Sendo esta 

ação o meio utilizado por um sujeito ativo, seja ele um ente da Administração Pública direta 

como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como os membros da 

Administração Indireta, isto é, Autarquias e Conselhos Profissionais, para adimplir um débito 

tributário ou não tributário vencido. O estudo se pauta principalmente nas regulamentações 

trazidas pelo texto legal, que vão desde como deve ser instruída a petição inicial, até por quais 

meios, primeiramente, deve-se citar o devedor.  

Na sequencia, são abordadas questões doutrinárias que revelam a incoerência fática 

entre o texto legal e a prática judicial, buscando esclarecer se o ato de arresto online antes da 

citação do executado poderá causar eventual violação aos princípios que regem o processo de 

execução fiscal. Para tanto, demonstrar-se-á de que modo estes princípios aparecem e se 

comportam na execução fiscal, realizando desse modo uma breve conceituação do que vem a 

ser a “citação na boca de caixa”, o Princípio do Devido Processo Legal, do Contraditório e da 

Menor Onerosidade da Execução.  

Visando melhor compreender como a jurisprudência vem entendendo esta situação 

fora desenvolvida uma análise especifica quanto ao posicionamento atual dos Tribunais 

Regionais Federais, realizando-se um comparativo de quais elementos são arguidos para 

reformar ou manter o bloqueio prévio. Em virtude de não está pacificado o entendimento 

jurisprudencial, observa-se que ainda há muito a ser estudado para que haja um ponto em 

comum entre os diversos Tribunais.  

Importante salientar que esta pesquisa não tem o escopo de esgotar o presente estudo, 

tendo vista sua complexidade não permitir que fosse realizada uma análise tão minuciosa do 

assunto. No entanto, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa bibliográfica que estimule o 

questionamento acerca deste procedimento, isto é, do bloqueio prévio a citação do executado, 

que conforme será demonstrado ao longo do trabalho é de extrema relevância não apenas para 

a comunidade jurídica.  

 

1 DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL, LEI 6.830/80 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
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A execução fiscal pode ser entendida como o processo que visa liquidar um crédito 

tributário ou não tributário
5
, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

baseando-se para tanto em um titulo executivo extrajudicial
6
, qual seja, a Certidão de Dívida 

Ativa (CDA). Conforme trabalhado nas palavras de Sergio Pinto Martins, “A ação de 

execução fiscal serve para a Fazenda Pública
7
 cobrar seus créditos, sejam eles tributários ou 

não. Entretanto, existe necessidade de que estejam inscritos em dívida ativa” (2014, p.245).  

A execução fiscal consiste em uma espécie processual regulada por legislação 

própria, a Lei 6.830/80, conhecida como Lei de Execução Fiscal (LEF), com rito especial
8
, ou 

seja, trata-se de “uma execução especial, possui um procedimento diverso de uma simples 

execução extrajudicial, eis, que, envolve a Fazenda Pública em Juízo, ou seja, é um regime 

jurídico próprio” (LEITE. 2014. s.p.). Tal ação será preponderantemente regida nos termos da 

lei acima mencionada, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil (CPC), 

conforme vem expresso no bojo de seu art. 1º
9
. Desse modo, diversamente do que ocorre em 

outras demandas judiciais, simplificadamente pode-se dizer que nesta ação: 

 

[...] não se busca o acertamento de relação conflituosa, mas sim a satisfação do 

direito já acertado e não adimplido, representado pelo título executivo que é a 

certidão de dívida ativa. Seu papel, no âmbito tributário, é o de obter o 

adimplemento do crédito tributário (da União, dos Estados-membros, do Distrito 

Federal, dos Municípios, e de suas autarquias ou fundações.) devidamente 

constituído, vencido, exigível e não pago (SEGUNDO, 2010, p.223). 

 

Diante disto, verifica-se que tal relação processual busca satisfazer o adimplemento 

de um débito tributário, não consistindo em uma ação de conhecimento. Para tanto, necessário 

é que o sujeito ativo, denominado como Exequente, se encontre munido de Certidão de dívida 

Ativa (CDA), que é um título executivo extrajudicial, em regra, dotado de certeza e liquidez
10

, 

essencial para instruir a exordial, conforme abordado no próximo item. 

                                                           
5
 São inscritos em dívida ativa e exigidos através de Execução Fiscal, tanto créditos tributário (impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios) como créditos não tributários 

(multas pelo exercício do poder de polícia, multas contratuais, taxas de ocupação etc.) (PAULSEN, 2014, p.212).  
6
 [...] É importante registra que são títulos executivos extrajudiciais somente aqueles documentos que a lei 

federal expressamente prevê como tal, não havendo no direito nacional a possibilidade criação de título 

executivo extrajudicial fundado apenas na vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material 

(nulla titulus sine lege)(NEVES, 2016, p.1036).  
7
  Fazenda Pública é a soma de todos os bens patrimoniais, públicos e privados, de uma entidade de direito 

publico interno e dos seus rendimentos e rendas, impostos, taxas e outras contribuições ou receitas não 
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8
 O Art. 1º da LEF deixa muito claro que o procedimento especial da Lei 6.830/80 é de aplicação exclusiva para 

a execução da dívida ativa da Fazenda Pública, assim entendidos os entes políticos (União, Estados, DF e 

Municípios) e respectivas autarquias (PAULSEN, 2014, p.198). 
9
 Art. 1º da LEF. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regido por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 
10

 Líquido é o crédito perfeitamente delimitado, com precisa indicação do seu valor (ALEXANDRE, 2017, 

p.499). 
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1.1 Da Certidão de Dívida Ativa (CDA) 

 

Define-se certidão de divida ativa
11

 como título executivo extrajudicial
12

, dotada de 

certeza e liquidez
13

, salvo prova em contrário, consoante dispõe o art. 204 do Código 

Tributário Nacional (CTN): “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.   

A certidão de dívida ativa é um título extrajudicial, cuja origem advém de um “fato 

gerador que dá início à obrigação tributária, constituído pelo lançamento do crédito tributário, 

que se não pago, implica dívida vencida, ou seja: a dívida ativa” (MARTINS, 2014, p.224). 

Destaca-se que, embora originária do poder público, tal certidão goza, tão somente, de uma 

presunção quanto à certeza e sua liquidez, haja vista ser cabível discutir sua validade.   

Conforme alerta Didier Jr. (2017, p.305): 

 

A certidão de dívida ativa é título que não necessita da participação do devedor, 

podendo ser emitido unilateralmente pelo credor. Vale dizer que a Fazenda Pública, 

quando credora, pode emitir unilateralmente o título executivo, consistente na 

certidão de dívida ativa. 

  

Diante disso é que se verifica a observância da adequada constituição da CDA. Nesse 

sentido, frisa-se importância de que esta deva obrigatoriamente obedecer ao que versa o art. 

202, do CTN: 
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: 

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que 

possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; 

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; 

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei 

em que seja fundado; 

IV - a data em que foi inscrita; 

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do 

livro e da folha da inscrição. 

 

Por se tratarem de elementos cumulativos, havendo “omissão de quaisquer dos 

requisitos previstos anteriormente ou o erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição 

e do processo de cobrança dela decorrente” (MARTINS, 2014, p.225). Nesta senda, deve-se 

entender que estes requisitos não se tratam, tão somente de mera formalidade, uma vez que 

                                                           
11

 Art. 201 do CTN: Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente 

inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, pela lei ou por decisão final 

proferida em processo regular. 
12

 As certidões de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 

constituem título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IX, do CPC (PAULSEN, 2014, p.263). 

 
13

 Art. 201 do CTN: [...] Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a 

liquidez do crédito. 
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esse rigor possui relação direta com o fato de que a CDA é componente indispensável para 

propositura de uma execução fiscal. Assim sendo, justifica-se a necessidade desta ser liquida e 

certa: “líquida, quanto a seu montante; certa, quanto a sua legalidade” (CAMPOS, 2007, 

p.25), uma vez que com isto se visa evitar que em decorrência dela, surja alguma nulidade no 

processo executivo fiscal. Em virtude da sua importância, é necessário discorrer acerca das 

peculiaridades inerentes à petição inicial que origina uma execução fiscal. 

 

1.2 Da Petição Inicial  

 

Entende-se petição inicial como sendo uma “peça escrita no vernáculo e assinada por 

patrono devidamente constituído em que o autor formula demanda que virá a ser apreciada 

pelo juiz, na busca de um provimento final que lhe conceda a tutela jurisdicional pretendida.” 

(NEVES, 2016, p.525).  

Nos termos do art.6º, da LEF, a inicial conterá o juízo a quem se dirige, o pedido, o 

requerimento para que se realize a citação do executado. Segundo ressalta que “deve a 

petição, naturalmente, ser instruída, sob pena de nulidade, com a Certidão de Dívida Ativa, 

que é o título executivo cujo adimplemento se pretende obter” (2010, p.225). Além desses 

elementos, poderá ser requerida dilação probatória, devendo o valor da causa ser no importe 

constante na CDA, acrescida dos devidos encargos legais. Desta forma: 

 

Percebe-se que a peça inicial fiscal deve ser feita da forma mais simples possível, 

devendo conter apenas os requisitos acima elencados, pois não deve o Procurador 

perder muito tempo na elaboração da exordial, uma vez que possui centenas de 

outras ações para serem propostas ou respondidas. Insta dizer que, se a execução 

fiscal tem como objeto a cobrança de dívida ativa, é condição de ação a juntada, na 

peça inicial, da CDA.(certidão de dívida ativa), que é o título executivo extrajudicial 

da Fazenda Pública. E é justamente por esse motivo que o parágrafo 1º aduz que a 

inicial deverá ser instruída somente com a CDA. Na inicial de execução fiscal, não 

se faz necessária à juntada de demonstrativo de débito atualizado, nem cópia de 

processo administrativo que der causa a inscrição da dívida ativa, bastando a 

menção de seu número (MADEIRA, 2013, p.66/67). 

 

Embora deva ser elaborada de maneira simples, é essencial que na petição inicial 

constem dados referentes à CDA, bem como o requerimento para que se realize a citação do 

executado “para imediato pagamento da sua dívida, sob pena de penhora de bens, quantos 

bastem para cobrir o débito ajuizado e despesas” (CAMPOS, 2007, p.67).  

Neste sentido, percebe-se que em virtude da natureza da ação, isto é por visar 

somente adimplir um débito, a petição inicial se apresenta de modo simples, bastando que 
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constem informações discriminadas no art.6º, da LEF. Posto isto, tratar-se-á a seguir do modo 

como deverá ser realizado o despacho inicial no processo executivo fiscal. 

 

1.3 Do Despacho Inicial 

 

Primeiramente necessário é definir o conceito de despacho, compreendendo-se este 

como o “ato judicial (provimento) desprovido de conteúdo decisório” (ACQUAVIVA, 2013, 

p.302). Sabendo-se que depois de protocolada a petição inicial, necessário é que o juízo se 

manifeste acerca desta, para tanto, o art.7º da LEF estabeleceu que por meio de despacho o 

juiz determinará a sequência de atos a serem adotados, podendo deferir ou indeferir a petição 

inicial, onde havendo o deferimento, procederá com a ordem de: 

 

Art. 7º[...] 

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; 

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito, fiança ou seguro garantia 

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas 

ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e 

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

 

Em síntese, verifica-se que:  

 

[...] o despacho importa ordem para: citação do devedor; penhora de bens; se não for 

paga a dívida e nem garantida a execução por meio de depósito ou fiança; arresto, 

quando o executado não tiver domicilio ou dele se ocultar; registro da penhora ou do 

arresto; e avaliação dos bens penhorados ou arrestados (MARTINS, 2014, p.67).  

 

O despacho inicial é ato que definirá o modo como será encaminhado os primeiros 

atos processuais, haja vista se tratar de uma sequencia simples e lógica de procedimentos, que 

poderá ainda “servir como carta de citação, para poupar-se a expedição de outro documento” 

(ALEXANDRE, 2015, s.p.). Nota-se a importância deste ato seguir a correta ordem elencada 

no art. 7º da LEF, pois será a partir dele que surgem os atos para que se efetive a citação do 

executado pelas sucessivas modalidades existentes em lei, conforme exposto ademais. 

 

1.4 Do Procedimento Citatório Na Execução Fiscal 

 

Conforme compreendido por Neves a “citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o 

executado ou o interessado para integrar a relação jurídica processual” (2016, p.376). Isto é, 

consiste no comando pelo qual o executado toma conhecimento que contra ele há um 

processo, ou seja, a citação é a peça chave, que segundo o mesmo autor, serve para 
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“completar a estrutura tríplice da relação jurídica processual, considerando que somente com 

a prática do ato citatório estará definitivamente formada a relação autor-juiz-réu” (2016, 

p.554). 

Quanto ao tipo, a citação classifica-se como pessoal e ficta, entendendo-se como 

citação pessoal àquela “realizada na própria pessoa do réu, como é o caso da citação por 

correio, por oficial de justiça e por meio eletrônico” (DONIZETTI, 2017, p.510). Também 

será pessoal a citação feita ao representante legal, assim como ao procurador do executado. Já 

a citação ficta é aquela que “ocorre quando o citando não é encontrado pessoalmente, mas há 

autorização legislativa para que se possa presumir que ele tenha ou venha a tomar ciência do 

ato citatório” (DONIZETTI, 2017, p.510), isto é, a citação por edital e por hora certa
14

. 

Ocorre que no processo de execução fiscal a citação não possui apenas o condão de 

noticiar a existência de uma ação, ela visa chamar o executado para efetuar o pagamento do 

débito. Tal ideia é defendida por Sandrin (2012, p.180): 

 

Outra particularidade da citação na execução fiscal é que o executado será citado 

para pagar a dívida, juntamente com os seus encargos (multa, juros e encargo legal, 

se houver), ou garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º, caput), ao 

passo que no Código de Processo Civil esse prazo é de 03 (três) dias, por força do 

disposto no art. 652.  

 

Neste interim, a citação em sede de execução fiscal consta como o meio pelo qual se 

toma conhecimento da ação, cujo real condão é fazer com que o executado pague o débito 

sem que seja necessário proceder com o andamento processual. 

 

1.4.1 Da Citação Postal 

 

Neste tipo de ação (execução fiscal), o legislador definiu que a citação deverá ser 

pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento, a menos que a Fazenda Pública 

requisite que esta seja realizada por outro meio, conforme redação do artigo 8º, II da LEF.  

Caso não seja o executado localizado, a citação se dará por outro meio. 

 No tocante à citação postal, esta deverá ser instruída com “cópia da petição inicial e 

das respectivas CDAs, a fim de que o executado tome ciência, por inteiro, da natureza da dí-

vida executada” (SANDRI, 2012, p.192), a fim de que o executado tenha acesso a todas as 

informações acerca do valor e qual a natureza da dívida. No entendimento de Martins: 

 

                                                           
14

 A citação por hora certa, embora ficta, é realizada por intermédio do oficial de justiça. Ocorre quando, por 

duas vezes, houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, havendo suspeita de 

ocultação (art. 252) (DONIZETTI, 2017, p. 511). 
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A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a fazenda Pública não a 

requerer por outra forma. Considera-se feita a citação pelo correio na data de entrega 

da carta no endereço do executado; ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

20 dias após a entrega da carta à agência postal. Se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

oficial de justiça ou por edital (2014, p.246). 

  

Nesse sentindo, vale destacar que para se considerar efetivada esta citação, não é 

essencial que esta seja entregue diretamente pelo carteiro ao executado, bastando para tanto 

que, seja dado o ciente ao carteiro, para que o AR retorne a fim de que proceda com a 

contagem de prazo. 

 

1.4.2 Da Citação Por Mandado 

 

 Deve-se observar que, preferencialmente a citação deverá ocorrer por meio postal. 

No entanto, quando não for possível que esta se dê por postagem, é plenamente possível que 

ocorra por mandado, conforme aludido por Sandri (2012, P,196): 

 

A citação por mandado afigura-se, em princípio, modalidade subsidiária, reservada 

para os casos em que reste frustrada a citação por carta com aviso de recebimento, 

mas há indícios de que o citando ainda reside no endereço indicado na carta. 

Também poderá ser requerida nos casos em que não se mostra possível aferir as 

razões do insucesso da citação por carta com AR, como, por exemplo, quando o 

aviso retorna com as informações “ausente” ou “não procurado”.  

 

Todavia, mesmo não havendo requisição, é comum observar que os magistrados de 

pronto determinem que a citação ocorra por esta via, haja vista tal meio dispor de maiores 

chances de sucesso, bem como por nesta modalidade citatória ser possível obter informações 

mais precisas quanto às razões pelo insucesso da citação. 

 

1.4.3 Da Citação Por Edital 

Esta modalidade ocorre somente após frustradas a demais tentativas, isto é, trata-se 

de modalidade subsidiária, devendo ser usada somente quando não for possível realizar a 

citação por via postal e por meio de mandado, conforme orientação sumulada do Superior 

Tribunal de Justiça, nº: 414
15

.  

A citação via edital
16

 ocorre da seguinte forma, conforme explica Martins (2014, 

p.246): 

                                                           
15

 Súmula nº 414 do STJ: a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades. 
16

 O procedimento vem delineado no próprio inciso IV do art. 8º da LEF, com a especificidade, em relação à 

citação editalícia disciplinada pelo CPC, de que o edital será publicado em órgão oficial, gratuitamente. 

Considerar-se-á citado o executado, quando se encontrar em lugar incerto e não sabido, trinta dias após a 
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O edital de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 dias, e 

conterá, apenas a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, 

a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro de 

Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo.  

 

 Diante disto, verifica-se que no procedimento adotado pela LEF, preferencialmente a 

citação deverá ser feita via postal, somente quando frustrada tal hipótese ou quando for 

requerido pelo exequente, ou ainda quando o executado estiver ausente do Brasil é que esta 

ocorrerá por outro meio, seja ele mandado ou edital. Uma vez realizada a citação, dispõe o 

executado do prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento, que nos termos do artigo 156, 

I do CTN
17

, é causa extintiva do crédito tributário. Em suma, ocorre que, na hipótese de não 

pagamento, procede-se com a penhora, que se não for exitosa, resultará na realização do 

arresto, mas para tanto é necessário que haja indícios de ocultamento do executado, ou mesmo 

que este não possua domicilio certo.  

Após analisar como a LEF determina o procedimento da ação, havendo disposições 

desde o modo como deve ser instruída a petição inicial, até qual sequencia de atos devem ser 

determinadas pelo juiz, findando nas modalidades citatórias. Ademais, busca-se compreender 

o modo como vem sendo aplicado às disposições legais e com base em que fundamentos os 

magistrados optam por seguir outra, senão a determinação legal. 

 

2 DA CITAÇÃO NA BOCA DE CAIXA 

 

Contemporaneamente, observa-se que diversos juízos federais veem determinando a 

realização do bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias do executado, efetivando-se 

a constrição financeira por meio do sistema BacenJud 2.0
18

. Ocorre que este procedimento 

vem sendo efetuado antes mesmo que se realize a tentativa de citação do executado. No 

                                                                                                                                                                                     
publicação do edital de citação ou, no caso de encontrar-se ausente do país, sessenta dias após a publicação 

(SANDRIN. 2012. s.p.). 
17

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

I - o pagamento;  
18

 O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituição bancárias, para agilizar a 

solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet.  

O BacenJud 2.0 foi criado por meio de convênio entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário.  O sistema 

é  operado pelo Banco Central do Brasil, tendo sido objeto de convênio celebrado com o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) com vistas ao seu aperfeiçoamento e o incentivo de seu uso.  Por meio do BacenJud os juízes, com 

senha previamente cadastrada, preenchem um formulário na  internet solicitando as informações necessárias a 

determinado processo  com o objetivo de penhora on line ou outros procedimentos judiciais.  A partir daí, a 

ordem judicial é repassada eletronicamente para os bancos, reduzindo o tempo de tramitação do pedido de 

informação ou bloqueio e, em consequência, dos processos (BACENJUD, 2018).  
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entanto, necessário é ressaltar que tal procedimento vai de encontro ao disposto no art. 7º, III, 

da LEF, haja vista que o referido dispositivo é claro ao elencar uma ordem de procedimentos 

a serem adotados no processo de execução fiscal.  

Nesse diapasão, há de se falar que a citação na boca de caixa, não consiste 

exatamente em modalidade citatória. A expressão visa expor que por meio do bloqueio de 

valores, o executado comparece espontaneamente em juízo com o intuito de obter 

informações acerca do porque teve seus ativos financeiros bloqueados, ocasião em que o 

executado é citado em secretaria. Ou seja, este procedimento: 

 

[...] nada mais é do que a constrição de ativos financeiros mediante bloqueio do 

dinheiro diretamente em contas bancárias do executado, que é feita pelo próprio 

Juiz da causa mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, em que ele 

comunica e determina que as instituições bancárias informem se há saldo em conta 

em nome da parte e se houver, que já realizem o bloqueio do valor requerido e, 

então, o titular (executado) não consegue retirar ou movimentar mais tais valores. 

(BETTI, 2017, sp.) 

 

Além de decretar o bloqueio antes que o executado tenha sido citado, essa medida é 

por diversas vezes realizada sem que conste requerimento do exequente na petição inicial para 

fazê-lo. Ora, sabe-se que para ser admissível o bloqueio de valores, deve haver ao menos 

prévia requisição do exequente. Além disso, é importante mencionar que o respaldo legal que 

é dado para que isto ocorra, referem-se tão somente as hipóteses de execuções cíveis oriundas 

de relações privadas, conforme dispões o art. 854 do CPC: 

 

Art. 854.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução. 

 

Assim, na ação de execução fiscal, não basta que exista o requerimento do 

exequente, pois há de ser analisada a possibilidade da aplicação do mencionado artigo, 

conforme dispõe a própria LEF, haja vista que “o rito processual é diverso entre a execução 

cível privada e a execução fiscal” (BETTI, 2017, s.p.). Ademais é necessário alertar que: 

 

 O referido instituto está previsto no Código de Processo Civil desde o ano de 

2006, e, recentemente, sofreu alterações que incluíram a prerrogativa de que esta 

seja realizada “sem dar ciência prévia do ato ao executado”, isto é, antes mesmo 

da citação nas ações de execução (BETTII. 2017, sp). 

 

Contudo, não se pode olvidar que, embora exista disposição no CPC que assegure 

esta prática, somente seria cabível sua utilização, nas execuções fiscais, caso não existisse 

expressa previsão para a utilização do arresto na LEF, uma vez que, somente é possível fazer 
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uso de legislação geral quando não existe previsão em lei especial. Corolário a esse 

entendimento manifestou-se a jurisprudência do STJ, conforme trecho do Recurso Especial 

Nº 762.748 - SC (2005/0107202-7), que teve como Relator o Ministro Luiz Fux:  

 

[...] a execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que 

não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o 

qual, por conviver com a lex specialis , somente se aplica subsidiariamente 

(BRASIL, 2005). 

 

Dessa forma, somente é possível fazer uso de legislação geral quando não existe 

previsão em lei especial, ideia defendida por Wambier, ao explicar que: 

 

Os procedimentos especiais, cujas hipóteses são previstas expressamente em suas 

normas disciplinadoras, são estabelecidos a fim de que situações peculiares 

possam ser processadas mediante atos mais adequados, de acordo com suas 

especificidades. Cabe ao legislador definir que casos merecem tal diferenciação 

procedimental - mas sempre respeitando a garantia do devido processo legal 

(2016. s.p.).  

 

Diante disto: 

 

[...] tem-se percebido que alguns magistrados federais têm interpretado 

equivocadamente a legislação de regência, de modo a determinarem a prévia 

indisponibilidade financeira do executado fiscal, até mesmo sem pedido do 

exequente nesse sentido. 

Essas decisões geram certa preocupação, eis que além de obstar a ciência do 

contribuinte acerca da dívida executada para promoção de sua defesa ou mesmo 

quitação/negociação dos valores, gera o bloqueio imediato de ativos financeiros de 

suas contas bancárias o que implica na instabilidade e até mesmo interrupção de 

suas atividades comerciais, visto que em sua maioria os executados fiscais são 

pessoas jurídicas (BETTI. 2017, sp.). 

 

 Com base nisso, deve-se lembrar de que o ordenamento jurídico processual pátrio, 

bem como a execução fiscal, são regidos por diversos princípios, dentre eles o do Devido 

Processo Legal, do Contraditório e da Menor Onerosidade da execução. Diante disso torna-se 

ainda mais complexo encontrar meios que justifiquem a inversão procedimental nesse tipo de 

ação. 

  

2.1 Do Devido Processo Legal 

 

Reconhecido como um princípio fundamental no ordenamento jurídico, o “Devido 

Processo Legal representa uma garantia do povo frente ao Estado, isto é, assegurará um 

Processo Devido de forma participada com observância dos princípios constitucionais” 

(Chaves. 2012. p.95). A Constituição Federal assegura sua aplicabilidade em todas as 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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demandas judiciais, inclusive nas de Execução Fiscal, devendo-se seguir o trâmite 

estabelecido na legislação. Dessa forma, compreende-se que: 

 

[...] numa primeira acepção, devido processo legal significa o processo cujo 

procedimento e cujas consequências tenham sido previstas em lei. Isso corresponde 

à garantia de legalidade, que é também objeto de cláusula constitucional geral (art. 

5º, II, da CF). Numa segunda dimensão, trata-se da exigência de que a atuação 

jurisdicional esteja em sintonia com os valores constitucionais processuais e 

substanciais. Por fim, há uma terceira e fundamental acepção: o princípio do due 

process of law impõe a configuração normativa e a realização prática de um 

processo razoável à luz dos direitos e garantias fundamentais. Não são admitidas 

soluções caprichosas, desarrazoadas, ainda que aparentemente amparadas em texto 

legal. 

Devem sempre ser ponderados os valores constitucionais envolvidos, de modo a se 

adotar a solução que se revele a mais consentânea possível com a ordem 

constitucional. Nesse sentido, a garantia do devido processo tem íntima relação com 

o critério da proporcionalidade (NEVES. 2017, p.173). 

 

Pelo exposto, verifica-se a extrema necessidade em serem obedecidas corretamente 

as ordens processuais, a fim de evitar situações embaraçosas e que gerem profundos danos ao 

executado, como é o caso do arresto anterior a citação, agravado ao fato de não existir em 

muitas das vezes o requerimento da parte exequente para isto. 

 

2.2 Do Contraditório  

 

Sem duvidas, são estes os princípios que sofrem maior violação com o procedimento 

do arresto sem prévia requisição e, efetuado antes de citar o executado. Ainda que se trate de 

uma execução, não pode seu procedimento violar essas garantias, pois “o procedimento em 

que não se assegure o contraditório não é um procedimento jurisdicional válido” (DIDDER 

JR., 2017, p.77). No mesmo sentido:  

 

O princípio do contraditório preexiste no procedimento executivo, sendo 

inadmissível qualquer redução, exceção, mitigação ou exclusão. As normas 

infraconstitucionais devem adaptar-se ao modelo constitucional, evitando-se que 

sejam instituídos privilégios em favor de uma das partes. Não se pode deixar de 

afirmar que não existe cognição no “processo” de execução, porém, em face das 

suas peculiaridades, a cognição será mais restrita do que acontece no procedimento 

de conhecimento (CHAVES, 2012, s.p). 

  

Assim, “não é correto dizer, então, que não há contraditório no procedimento 

executivo: ele é previsto, até mesmo como consequência da garantia constitucional, mas é 

eventual na parte concernente à defesa do executado” (DIDDIER JR, 2017, p.78). Conforme 

analisado, sua eventual violação, como acontece nos casos de arresto online sem prévia 

citação, é situação preocupante.  
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No tocante ao contraditório, este princípio deverá estar presente em todas as espécies 

processuais, conforme versa Chaves:  

 

Por conta da Constituição da República o exercício do contraditório é 

imprescindível em todo processo, tanto no executivo quanto no administrativo, e não 

apenas por “ação” de embargos ou impugnação (cumprimento de sentença) fora da 

execução, mas de forma “endoprocessual”, isto é, dentro do procedimento 

executivo. O contraditório é facultativo para as partes, mas obrigatório para todos os 

procedimentos, representando, assim, um dever do julgador em garanti-lo (2012, 

p.63). 

 

Conforme exposto, verifica-se que a presença do contraditório é de suma 

importância: ainda que não seja exercido, deverá o magistrado oportunizar que o executado 

possa se utilizar de todos os meios disponíveis a sua defesa. 

No que se refere aos princípios norteadores do processo executório, o princípio da 

menor onerosidade da execução é, sem dúvidas, fundamental para melhor compreender que 

um procedimento que contraria a disposição legal pode consistir em afronta direta ao referido 

principio, tendo em vista partir do meio mais oneroso, isto é, do bloqueio de valores antes 

mesmo que seja tomado conhecimento da existência de uma ação fiscal. 

 

2.3 Princípio da Menor Onerosidade da Execução 

 

O respectivo princípio veio consagrado no art. 805 do CPC: “Quando por vários 

meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 

gravoso para o executado”. Desta forma, ainda que se refira a um processo executivo, este 

deverá sempre que possível buscar o meio menos oneroso, ou seja, menos prejudicial ao 

executado.  

Seguindo essa linha de pensamento, fica evidente a importância em se respeitar as 

disposições elencadas quanto ao modo de prosseguimento de uma ação de execução fiscal, 

não se justificando a inversão procedimental quanto ao ato de bloqueio anteceder a citação do 

executado. Ora, o disposto no art. 7º da LEF e o que vem elencado em seus incisos, não abre 

espaço para interpretações extensivas.  

Partindo desses pressupostos, há de se ponderar que, apesar de haver previsão para 

realizar o arresto previamente ao ato de citação: 

 

[...] quando se trata de execução fiscal com legislação específica acerca da 

cobrança de dívidas públicas entre o Fisco e o Contribuinte, em que o título de 

crédito consubstancia-se por certidão de dívida ativa, a figura muda drasticamente 

de cenário. 
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O Código Tributário Nacional e a Lei de Execuções Fiscais preveem rito 

processual diverso, de modo que antes de se cogitar a penhora on line, é 

necessário que haja a citação válida do executado e, também, a ausência de 

pagamento da dívida ou de apresentação de garantia do crédito mediante 

nomeação de bens à penhora (art. 185-A, CTN / art. 8º 11º da Lei nº 6.830/1980).  

Desse modo, a legislação específica visa garantir ao contribuinte executado a 

oportunidade de que, ciente da dívida executada, possa pagá-la se achar devida; 

informar que já a pagou ou que existe parcelamento de débitos em vigor, fato que 

implica na suspensão de exigibilidade do crédito executado; nomear bens à 

penhora, no caso do não pagamento imediato para garantir o juízo e apresentar 

defesa, seja por embargos ou exceção de pré-executividade, demonstrando que o 

crédito executado é indevido ou ilegal; que há ilegitimidade passiva; que houve 

prescrição; decadência e assim por diante (BETTI, 2017, s.p.). 

 

Ora, é perceptível que há um conflito evidente entre esta norma e o procedimento em 

comento, uma vez que parte-se primeiramente da constrição de valores, antes mesmo de 

oportunizar que o executado pague seu débito. Na busca pela visualização do que se versou 

no campo teórico, ademais será retratado como vem se posicionado os Tribunais Regionais 

diante do arresto prévio a citação do executado. 

 

3 DO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL E O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL 

 

É sabido que a decretação do bloqueio de ativos financeiros antes da citação do 

executado é prática recorrente em diversas subseções judiciárias do país, havendo inclusive 

jurisprudência consolidada nos tribunais acerca do assunto. Diante disto, cumpre demonstrar 

de quais maneiras os Tribunais Regionais veem decidindo ante este fato. 

O Tribunal Superior de Justiça manifesta-se a despeito do assunto, conforme segue a 

análise de um dos mais relevantes julgados, o do REsp: 1641054-PE, cujo relator foi o 

Ministro Herman Benjamim:  

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. 

CITAÇÃO. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. 

1. Na forma da jurisprudência, "apenas o executado validamente citado que não 

pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros 

bloqueados por meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena de 

violação ao princípio do devido processo legal" (EDcl no AgRg no AREsp 

195.246/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mania Filho, Primeira Turma, DJe de 

04/02/2014). 2. Recurso Especial não provido (BRASIL, 2017).  

 

O ponto primordial da decisão pauta-se na necessidade da válida citação do 

executado, cumulado ao fato deste não ter efetuado o pagamento do débito ou ofertado bens a 

penhora, ou seja, somente após o executado tomar conhecimento do processo de execução 

fiscal e, de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias que está elencado no caput do art.8º da LEF, é 



15 
 

que se admite a ordem de bloqueio via Bacenjud. Nota-se que “as garantias do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagradas no art. 5º, incs. LIV e LV da 

Constituição Brasileira, devem ser observadas” (HISSA, 2010, p.4252), uma vez que não é 

cabível construir um processo sobre a violação desses princípios. 

O posicionamento do STJ reflete diretamente nas decisões proferidas pelas turmas 

recursais do Tribunal Regional Federal da primeira Região (TRF-1), do Tribunal Regional 

Federal da segunda Região (TRF-2), do Tribunal Regional Federal da quarta Região (TRF-4) 

e do Tribunal Regional Federal da quinta Região (TRF-5), ao passo que estes entendem por 

invalidar o bloqueio prévio, argumentando que a constrição de valores não deve anteceder a 

citação do executado.  

Nos argumentos utilizados pelas turmas recursais do TRF-1 verifica-se que a oitava 

turma recursal fundamenta suas decisões na extrema necessidade da existência da citação, vez 

que é por intermédio desta que o devedor toma conhecimento que contra ele existe uma ação 

de execução fiscal. Em virtude disso, necessário é que o executado seja citado para que lhe 

seja oportunizado a possibilidade quitar seu débito, ofertar bens à penhora ou mesmo discutir 

questões inerentes à constituição do débito, conforme vem regulamentado pelo caput do art. 

8º e 9º
19

 da LEF. A jurisprudência alerta que o correto é partir do pressuposto que o executado 

tem a intenção de pagar seu débito, não o contrário. Nesta senda, além da existência da 

citação válida, para que seja admissível o bloqueio de valores, necessário é que o executado 

mantenha-se inerte ou mesmo se oculte como versam as hipóteses previstas na LEF, conforme 

pode ser observado:  

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE VALORES. 

REQUERIMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 185-A 

DO CTN INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

PROVIDO. 1. "A citação válida é requisito essencial para o deferimento do aludido 

bloqueio; mesmo porque a parte executada tem o direito de ofertar bem à penhora, 

suficiente e idôneo para garantir a pretensão executiva; e sem a citação válida esse 

direito é negado ao devedor. Com efeito, somente após citado e omisso o executado 

pode o bloqueio, via BACENJUD, ser deferido [...]" (AGA 0076438-

82.2012.4.01.0000/BA, TRF1, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Reynaldo Fonseca, e-

DJF1 13/12/2013, p. 585). 2. À míngua de prévia citação da devedora, inexiste nos 

autos a hipótese prevista no art. 185-A do CTN, sendo inviável a indisponibilidade 

                                                           
19

 Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure 

atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; 

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. 
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de bens e direitos pretendida pela agravante. 3. Agravo de instrumento não provido. 

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. 

(TRF-1, 2017). 

 

Mais abrangente é o entendimento defendido pelo TRF-2, vez que, nos termos de 

suas decisões reformadoras, destaca-se que o bloqueio realizado sem citar o executado, 

resultaria em violação ao devido processo legal, conforme se verifica: 

 

Nº CNJ : 0014987-53.2017.4.02.0000 (2017.00.00.014987-4) RELATOR : 

Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA AGRAVANTE INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-:INMETRO 

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL AGRAVADO : JAIR 

RODRIGUES DE MELO ADVOGADO : RJ999999 - SEM ADVOGADO 

ORIGEM 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de 

Janeiro:(01446577020174025101) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. N ECESSIDADE 

DE CITAÇÃOPRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. É cediço que o 

deferimento da penhora online apenas deve ocorrer quando o executado já tiver sido 

validamente citado, bem como restar comprovado nos autos o não pagamento da 

dívida exequenda ou nomeação de bens à penhora, sob pena de violação ao Princípio 

do Devido Processo Legal. 3. Por outro lado, impende salientar que o deferimento 

do BACENJUD, antes da citação efetivamente realizada da parte executada, 

configura ato excepcional, quando existentes indícios de ocultação dos bens do 

devedor, ou do próprio executado, o que não aparenta ser o caso dos autos. 4. Nesse 

mesmo sentido, convém ressaltar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

"Na forma da jurisprudência, "apenas o executado validamente citado que não pagar 

nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por 

meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena de violação ao princípio 

do devido processo legal" (EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Mania Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2014). 2. Recurso 

Especial não provido." (STJ, REsp 1641054/PE, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1 6/02/2017, DJe 07/03/2017, 

unânime). 5. Agravo de Instrumento desprovido. (TRF-2, 2018). 

 

A egrégia corte alerta ainda que o bloqueio antes da citação do executado deverá ser 

utilizado excepcionalmente, pois se faz necessário ao menos a existência de indícios que 

apontem no sentido do devedor estar se ocultando ou ocultando bens passiveis de penhora. 

Ora, tal decisão nada mais é que o reflexo da disposição legal constante no art. 7º, IV da LEF 

e a consolidação do respeito ao princípio do devido processo legal cumulado com o princípio 

do contraditório. 

O TRF-4, em seus julgados, segue a mesma linha de pensamento dos já citados 

Tribunais, contudo sua jurisprudência é mais flexível ao passo que reconhece a possibilidade 

de arrestar valores quando não for possível citar o executado, exigindo, contudo que exista ao 

menos a tentativa de citação, como versa a ementa a seguir:  

 

 TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

ARRESTO DE BENS. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 854 DO 

CPC/2015. Nos termos da disposição contida no artigo 854 da Lei  nº 13.105/2015, é 

possível a penhora de ativos financeiros, independentemente de ciência prévia do 
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executado, quando este último não for encontrado no seu domicílio fiscal. (TRF-4, 

2018) 

 

 O que se observa é que embora o TRF-4 admita o bloqueio de valores via Bacenjud, 

suas decisões são pautadas principalmente na necessidade de que o executado seja citado, 

relativizando-a tão somente quando este não for localizado em seu domicílio fiscal. 

Corolário aos entendimentos, o TRF-5 em matéria pacificada, não admite a 

imposição de atos constritivos sem a ocorrência da citação do executado, sob o argumento que 

tal medida consistiria em ferimento ao devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa, dado a situação de vulnerabilidade do executado. Porquanto, é essencial que o 

executado tome conhecimento da ação de execução fiscal, para que este tenha a oportunidade 

de proceder com uma das hipóteses legais, conforme se demonstra a seguir: 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO VIA BACENJUD ANTES DA 

CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À 

AMPLA DEFESA. 

1. [...] 2. É essencial a concretização da citação prévia com vistas a informar ao 

executado a sua situação gravosa, para que tenha a oportunidade de pagar a dívida 

ou apresentar bens à penhora. 

3. Ademais, a decisão recorrida não versa a necessidade de medida acautelatória 

especificamente aplicável ao caso dos autos. Ao contrário, ressalta que tem sido 

comum nos feitos executivos fiscais que tramitam naquele juízo os executados, 

tomando ciência do processo a partir da citação, se desfazerem de seus bens, 

frustrando a tutela executiva postulada. Entretanto, asserções desse jaez, porque 

genéricas, não são servis à determinação da constrição judicial de que se cuida, 

porquanto tal vulnera o devido processo legal e seus corolários do contraditório e da 

ampla defesa. 

4. Agravo de Instrumento provido. 

(TRF-5, 2018) 

 

Os argumentos arguidos pelos TRF’s demonstram que estes presam pela inadmissão 

do arresto online via Bacenjud antes que o executado tenha sido citado, com o fito de reforçar 

que ao proceder primeiramente com o bloqueio de valores, o juiz singular, tira do executado a 

oportunidade de por sua própria iniciativa buscar meios que visem adimplir seu débito, ou 

mesmo que este debata pelas vias admitidas no processo executório acerca da validade da 

dívida, ou menos busque realizar o parcelamento da dívida. 

Contrariando as jurisprudências já mencionadas, o Tribunal Regional Federal da 

terceira região TRF-3, em julgados recentes vem admitindo o bloqueio de valores sem a 

efetiva realização da citação de executado, arguindo para isto o poder geral de cautela
20

 e o 

princípio da efetividade da jurisdição,
21

 ao manifestar-se da seguinte forma: 

                                                           
20

 Consiste na possibilidade do magistrado, em algum caso específico, conceder tutela cautelar de ofício. Tal 

possibilidade de concessão de medida cautelar de oficio está fundamentada no seu art. 798 do Código de 
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DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. ARTIGO 854 

DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL 

DE CAUTELA. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPATIBILIDADE COM 

O ARTIGO 8° DA LEF. RECURSO PROVIDO. 

1. Curvando-me ao quanto determinado pelo Superior Tribunal de Justiça passo a 

examinar, com base no poder geral de cautela, se estão presentes os requisitos para a 

decretação do arresto de valores no presente caso. 

2. Na atual sistemática processual, a penhora online no âmbito das execuções fiscais 

submete-se, em regra, à exegese dos artigos 835 e 854 do CPC/2015, em detrimento 

do disposto no artigo 185-A do CTN, que trata da indisponibilidade universal de 

bens do executado e cujo deferimento depende da observância dos requisitos 

elencados no REsp nº 1.377.507/SP. 

3. O artigo 854 do CPC/2015 trouxe importantes inovações a respeito do instituto da 

penhora online, passando a prever, expressamente, a possibilidade de o juiz 

determinar a indisponibilidade de ativos financeiros através do sistema Bacenjud, a 

partir do mero requerimento do exequente e sem a ciência prévia do executado. 

Trata-se de ato constritivo prévio à penhora, cuja conversão dos valores fica 

condicionada à oportunização de defesa ao executado. 

4. Nesse contexto, entende-se possível o bloqueio eletrônico de ativos financeiros 

antes de perfectibilizada a citação, forte no poder geral de cautela e no princípio da 

efetividade da jurisdição, tendo em vista o fundado risco de inutilidade da medida se 

efetivada somente após a ciência do executado quanto aos termos da inicial, onde 

deduzido o pedido. 

5. Precedente da Turma no sentido da inexistência de conflito entre o dispositivo em 

comento e o artigo 8° da Lei de Execuções Fiscais, dada a possibilidade de citação 

do devedor em momento posterior [...]. 

6. Agravo de instrumento da União provido. (TRF-3, 2018) 

 

O egrégio Tribunal justifica que a constrição realizada antes da citação do executado 

consistiria na hipótese trazida pelo art. 854 do CPC, não reconhecendo incompatibilidade do 

dispositivo ante a LEF. Argumenta-se ainda que este procedimento baseia-se no risco de ser 

infrutífera a tentativa de constrição posterior ao ato citatório, pautando-se no fato que para 

realização da conversão de valores em penhora, esta somente é admissível após a citação do 

devedor. No entanto, mesmo admitindo o bloqueio anterior a citação, o referido tribunal 

ressalva que deverá existir requerimento do exequente suscitando isto.  

Necessário destacar, portanto que, por mais que se baseiem em um titulo executivo 

extrajudicial, é fundamental que esta ação seja conduzida com lisura e sem preferencialísmo, 

conforme alerta Segundo (2010, p.224):  

 
[...] não se pode esquecer de que a execução fiscal é um processo judicial- no qual é 

exercida a tutela jurisdicional- precisamente porque se faz necessária a atuação de 

um terceiro, em tese imparcial (Poder Judiciário), na resolução do problema, a fim 

                                                                                                                                                                                     
Processo Civil, em que há previsão de o magistrado determinar medidas provisórias que julgue adequadas ao 

caso concreto (MONTEIRO, 2017, sp.). 
21

[...] encontra seu fundamento na locução contida no inciso XXXV do art. 5º da CF de que a lei não excluirá 

nenhuma lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário.  

Sua noção nuclear repousa em verificar que, uma vez obtido o reconhecimento do direito indicado como 

ameaçado ou lesionado, seus resultados devem ser efetivos, isto é, concretos, palpáveis, sensíveis no plano 

exterior do processo, isto é, “fora” do processo (BUENO, 2016, sp.). 
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de que a expropriação de bens do executado não se dê de maneira desproporcional, 

abusiva, em desrespeito aos princípios constitucionais etc. Nem tudo o que a 

Fazenda exequente requer, portanto, deve ser atendido pelo juiz, e não é razoável 

que as Varas de Execução Fiscal convertam-se, como vem ocorrendo em algumas 

Seções Judiciárias, em verdadeiros departamentos de cobrança das repartições 

exequentes.  

  

Deste modo, fica evidente que, embora esta ação busque o adimplemento de um 

débito, não se pode fugir das diretrizes constitucionais e processuais, vez que ao relativizar 

sua aplicação, incorre-se em grave violação aos princípios basilares de qualquer relação 

processuais, conforme já demonstrado. Não há motivo juridicamente admissível para que se 

viole o direito do executado a primeiramente ser citado, isto é, tomar conhecimento de que 

contra ele há uma execução, para que só então transcorrido o lapso temporal estipulado em lei 

e frustradas a demais medidas se proceda com o arresto online. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o que foi discorrido ao longo do tralho, destaca-se que o processo de 

execução fiscal é a ação pela qual o sujeito ativo busca do sujeito passivo o adimplemento de 

um débito fiscal, seja ele tributário ou não. Referida execução é regida por legislação especial, 

Lei de Execuções Fiscais, onde consta disposto seu rito especial, subsidiado pelo CPC. Nos 

termos da LEF, o processo de execução inicia-se instruído por petição inicial, que deverá 

conter a CDA, vez que é o título executivo necessário à propositura da ação. Em 

continuidade, o juiz por meio de despacho determinará a citação do executado, 

preferencialmente por meio postal. Só então, findo o prazo para manifestação do executado, 

nos termos legais, pode-se proceder com a penhora, ou com o arresto.  

Entretanto, observou-se em diversas subseções judiciárias uma inversão do referido 

procedimento. Os magistrados federais passaram a utilizar-se, já no bojo do despacho inicial, 

de mandado de bloqueio de ativos financeiros online, na tentativa de evitar um esvaziando das 

contas bancárias após a citação. A essa prática deu-se a nomenclatura de “citação na boca de 

caixa”. A expressão, que não se confunde com as formas legais de citação, refere-se ao 

bloqueio de valores realizado nas contas por meio do sistema Bacenjud anterior à citação do 

executado, sem a observância dos dispositivos legais que regem esta demanda processual. Na 

prática, o executado restaria por citado em secretaria ao buscar o porquê de suas contas 

bloqueadas. Necessário se fez, então, analisar a legalidade desse bloqueio, de acordo com os 

entendimentos jurisprudenciais.  
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O STJ já se posicionou pela impossibilidade de ser realizado o arresto online sem 

que o executado haja sido regularmente citado, argumentando para tanto que este 

procedimento vai de encontro ao Princípio do Devido Processo Legal. Sob essa égide 

manifesta-se a maioria dos TRF’s, ao reformarem decisões que decretam o prévio bloqueio de 

valores em contas bancárias dos executados. Destacam que este procedimento além de ferir o 

devido processo legal, é clara manifestação de lesão ao Princípio do Contraditório e da Ampla 

Defesa, assim como ser afronta também ao Princípio da Menor Onerosidade da Execução. 

Durante a pesquisa, observou-se que somente o TRF-3 admite o bloqueio de valores sem o 

executado tenha sido citado, para tanto baseia sua decisão no argumento de que a citação 

posterior não fere os princípios já mencionados e, justifica que a tentativa de bloqueio após a 

citação pode restar infrutífera. 

Portanto, considerando os diversos entendimentos e fundamentos emergidos pelos 

tribunais pátrios, seguindo as orientações de que versa a LEF, e interpretando à luz dos 

princípios constitucionais que regem o processo tributário, resta esclarecido que o arresto de 

valores anterior à citação do executado consiste em afronta à legislação. A observância ao 

Princípio do Devido Processo Legal, em conjunto com o Princípio da Menor Onerosidade da 

Execução resta amplamente consagrado, não podendo ser admitido qualquer espécie de 

cerceamento de defesa.  
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