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Decisão 

 

Trata-se de execução proposta por BANCO BRADESCO S/A em face 

de S/A PEIXARIA E TRANSPORTES LTDA ME e ANDRE CURTY MACIEL.   

Devidamente citados, os executados permaneceram inertes, 

conforme certidão à fl. 35. 

Pretende a parte autora, por meio de requerimento de penhora on-

line (fls. 37-40), a satisfação de seu crédito, no valor de R$ 281.178,48 

(duzentos e oitenta e um mil cento e setenta e oito reais e quarenta e oito 

centavos), a ser realizada pelo sistema BACENJUD. 

O aludido sistema é uma relevantíssima ferramenta, já que permite 

ao credor, sob o amparo de ordem judicial, o bloqueio direto dos valores 

eventualmente existentes em contas bancárias do devedor. 

O fato, todavia, é que a edição da Lei nº 13.869/2019 torna 

tormentosa a utilização de tal recurso. 

Com efeito, de acordo com o artigo 36 do já citado diploma, 

configura crime de abuso de autoridade, punido com pena de  1 (um) a 4 

(quatro) anos de detenção e multa, “decretar, em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la”. 

 



Ocorre, contudo, que, ao receber a determinação judicial de 

bloquear certo valor, o sistema BACENJUD o faz em relação a todas as 

contas bancários do devedor.  

Logo, eventuais excessos, quantitativos ou mesmo qualitativos - 

algumas contas podem conter montantes impenhoráveis, como salário 

etc. –, não podem ser previstos ou mesmo impedidos pelo juiz, que só 

consegue corrigir o vício posteriormente. 

Entretanto, fatores alheios à vontade do magistrado que 

determinou o bloqueio podem tornar relativamente morosa a correção do 

problema. Nesse sentido, a demora do próprio sistema BACENJUD em 

acatar a determinação judicial de desbloqueio, o acúmulo de processos, 

a observância da ordem cronológica de conclusões (art. 12, CPC/2015) e 

inúmeras outras razões podem ocasionar a manutenção do bloqueio 

indevido por prazo superior ao desejável.  

Por outro lado, segundo o já mencionado artigo 36 da Lei 

13.869/2019, comete crime o juiz que, ante a demonstração de que a 

indisponibilidade de ativos é excessiva, deixa de corrigi-la.  

Portanto, conquanto incontáveis aspectos possam inviabilizar o 

pronto desbloqueio de valores, o juiz pode ser responsabilizado 

criminalmente por isso! 

Poder-se-ia argumentar, em contrariedade à preocupação ora 

assentada, que a Lei nº 13.869/2019, promulgada no dia 27/09/2019: 

(a) está sujeita, como os atos normativos em geral, a controle difuso de 

constitucionalidade, razão por que este magistrado estaria autorizado a 

reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do já citado artigo 

36; (b) apenas passa a vigorar 120 ( cento e vinte) dias depois; (c) exige 

dolo específico, na esteira do que dispõe o artigo 1º, §1º, que demanda 

“a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou 

a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”.   

Logo, juízes que atuassem dentro da legalidade não precisariam se 

preocupar. 



Inicialmente, (a) ressalto que, em regra, todos os órgãos 

jurisdicionais podem promover a declaração incidental de 

inconstitucionalidade de leis e atos normativos. 

Na espécie, aliás, alguns dispositivos do respeitável diploma 

parecem, ao menos sob uma análise inicial, flagrantemente 

inconstitucionais, pois tolhem completamente a autonomia e a 

independência dos juízes. 

Ora, a mera possibilidade de se atribuir a prática do crime ao 

magistrado que prontamente não realiza o desbloqueio (ou, por exemplo, 

do que decretar ou deixar de relaxar a prisão “em manifesta 

desconformidade com as hipóteses legais”) pode, em vez de incentivá-lo 

a decidir com responsabilidade – como certamente pretendeu o legislador 

-, constrangê-lo a não decidir, ou melhor, a indeferir o requerimento da 

parte. 

Um magistrado, inclusive os mais discretos e modestos juízes de 

1ª instância, atuam em processos dos mais diversos, nos quais podem 

proferir decisões de gravosa repercussão, como as que decretam a 

falência de grandes sociedades empresárias, definem a guarda de 

crianças, condenam indivíduos a anos de prisão etc. 

Justamente em razão da importância das decisões que proferem, a 

Constituição da República impede juízes de exercer certas atividades (art. 

95, parágrafo único, I a V, CF/88); por outro lado, a eles concede 

autonomia e independência (art. 95, I a III, CF/88), o que, longe de 

objetivar sua satisfação pessoal, protege a própria sociedade. 

Com efeito, permitir (ou não impedir) que juízes decidam apenas à 

luz da Constituição, das leis, dos precedentes e de sua consciência, 

independentemente de pressões externas, é garantir a própria existência 

do Estado Democrático de Direito.  

A título de ilustração, se um juiz de determinada comarca do 

interior proferir decisões contrárias aos interesses políticos e econômicos 

ali vigentes, não pode ser removido, em razão da garantia constitucional 

da inamovibilidade (art. 95, I, CF/88). Se assim não fosse, será que sua 



independência seria a mesma? Os Delegados de Polícia, por exemplo, não 

gozam de tal garantia constitucional e, com razão, lutam por ela há anos. 

Evidentemente, o magistrado, a quem compete cumprir e fazer 

cumprir a Constituição e as leis, deve, mais do que qualquer outro 

membro de Poder, pautar sua conduta profissional – e também pessoal – 

pela ética, que engloba o respeito a limites, sem os quais, aliás, o poder 

se transforma em autoritarismo.  

Para tanto, ou seja, para que o juiz observe os limites éticos de sua 

função e não se transforme em tirano, é necessário controle, o qual pode 

ser praticado por inúmeros instrumentos já existentes. Nesse sentido, 

partes, representadas por seus advogados, podem se valer de inúmeros 

recursos de que nossa legislação dispõe. Igualmente, órgãos de controle 

– como as corregedorias dos tribunais e o CNJ -, a sociedade civil e a 

imprensa submetem o Poder Judiciário, acertadamente, a uma 

fiscalização constante. 

Não se pode, sob a justificativa de exercer tal controle, entretanto, 

impor a magistrados limites que tenham o potencial de constrangê-lo a 

ponto de aniquilar sua independência e, consequentemente, impedir o 

adequado exercício de sua atividade-fim.  

Em outros termos, a pretexto de se coibir o abuso de autoridade, 

não se pode acabar com a autoridade que o juiz necessita para decidir. 

Tipificar a conduta do julgador que “deixa de levantar o valor 

depositado a maior” (ou, por exemplo, do que decretar ou deixar de 

relaxar a prisão “em manifesta desconformidade com as hipóteses legais”) 

é constranger o magistrado, que, não raramente, se sentirá intimidado ao 

se deparar com requerimentos de penhora, prisão etc. Isso porque terá 

presente o julgador, nesse momento, o pensamento de que o exercício 

de sua função poderá ser visto como abuso de autoridade, haja vista a 

redação excessivamente aberta de alguns tipos penais da novel legislação. 

A fim de que melhor se compreenda o raciocínio ora desenvolvido, 

imagine-se que a lei penal passe a tipificar, prevendo pena de prisão de 

1 a 4 anos, as seguintes hipóteses: “pratica crime o médico que deixa de 



adotar todas as cautelas necessárias à preservação da vida do paciente; 

pratica crime o jornalista que publica notícias falsas; pratica crime o 

advogado que, em juízo, faz requerimentos manifestamente incabíveis; 

pratica crime o parlamentar que apresenta projeto de lei manifestamente 

contrário à Constituição”.  

Ainda que a lei que criasse tais imaginários – e absurdos, 

evidentemente – tipos penais fizesse a ressalva de que sua configuração 

depende de dolo específico, pergunta-se: será que esses indivíduos, por 

mais convictos que estivessem da lisura de sua atuação profissional, 

conseguiriam exercer suas funções de modo independente, conforme 

pretendem a Constituição e a sociedade?   

Parece-me evidente que não; pelo contrário, tal lei macularia a 

própria atividade-fim de tais profissionais, que tenderiam a se tornar 

verdadeiros burocratas. 

Assim, parece que a legislação ora tratada atenta contra o próprio 

Estado de Direito (art. 1º, caput, CF/88), cujo principal guardião é 

justamente o Poder Judiciário 

O fato, contudo, é que este magistrado não pode declarar a 

inconstitucionalidade na presente hipótese. 

Isso porque tal decisão obviamente não vincularia o órgão que 

viesse a julgar eventual abuso de autoridade praticado por este 

magistrado (art. 503, §1º, III, CPC/2015), sob pena, aliás, de usurpação 

da competência do plenário do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a” 

c/c 97, CF/88).  

Ademais, ainda que, apenas por hipótese, houvesse tal vinculação, 

este magistrado, como potencial réu pelo crime de abuso de autoridade, 

não teria isenção para decidir tal questão (art. 144, IV e 145, IV, 

CPC/2015). 

Além disso, (b) a lei só é aplicável, ao menos em tese, a partir do 

momento em que entra em vigor (art. 1º, caput, LINDB). No entanto, é 

possível que atos praticados mesmo antes dessa data repercutam no 

futuro. Se um juiz determina uma penhora hoje, por exemplo, a avaliação 



quanto à existência de excessos pode ocorrer no futuro. Igualmente, se 

um juiz decreta uma prisão preventiva hoje, a reavaliação da correção da 

medida pode ocorrer já na vigência da nova lei. 

Nessa ordem de pensamento, a prudência recomenda que a 

observância da lei ocorra desde já, ressalvado que este juízo, como 

muitos do interior, tem competência múltipla, que engloba as esferas de 

família, cível, criminal etc. Assim, todos os requerimentos – de penhora, 

prisão etc. – cujas decisões sejam potencialmente interpretadas como 

crime de abuso de autoridade serão indeferidos desde já. 

Outrossim, (c) a previsão de dolo específico não garante que 

mesmo o juiz que atue corretamente não se sentirá inibido pelo tipo penal, 

considerada a plausível possibilidade de que seu atuar seja interpretado 

como ilegal pelas instâncias superiores. 

A hipótese que ora se aventa não configura uma ilação leviana, mas 

isto sim, uma constatação baseada no sistema judiciário, no qual 

naturalmente magistrados discordam. Aliás, não fosse assim, sequer 

existiriam os inúmeros meios de impugnação de que nossa legislação 

dispõe.  

Basta uma rápida pesquisa de jurisprudência para que se 

encontrem vários julgados nos quais as decisões provenientes de 

instâncias inferiores são denominadas “ilegais”. Seriam todas elas 

consideradas criminosas na vigência da lei abuso de autoridade? Parece-

me que não, mas, cientes dessa possiblidade, como decidiriam os juízes?   

A título de exemplo, como é de conhecimento público e notório, 

parece ter sido dito, na semana passada (HC 166.373), de maneira 

implícita, no plenário do Supremo Tribunal Federal, que magistrados que 

não seguissem determinada interpretação da lei agiriam de forma abusiva 

- muito embora no próprio STF houvesse ministros que defendessem a 

correção do entendimento seguido pelo juízo da 1ª instância.  Ou seja, 

mesmo na hipótese de divergência na exegese da lei, foi dito, no plenário 

do STF, que a atividade do juiz de interpretar e aplicar a lei era abusiva, 

não obstante o entendimento por ele adotado fosse acolhido por 

magistrados do próprio STF. 



Na qualidade de magistrado de carreira que sou, nutro imensurável 

respeito pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência me 

ensina e inspira desde a graduação. O fato, contudo, é que a interpretação 

inovadora (embora respeitável, saliento) que a referida Corte tem dado ao 

Direito Penal e ao Processual Penal não confere aos magistrados do país 

– ou, pelo menos, a este – segurança e previsibilidade a propósito de 

como será interpretada a Lei nº 13.869/2019. 

Desse modo, indefiro o requerimento de penhora online. Intime-se 

o exequente para que informe a conta bancária na qual pretende seja 

realizada e penhora. 

 

Japeri, 30 de setembro de 2019. 

 

L. Heitor de Andrade M. Jr. 

Juiz de Direito 

 


