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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo analisar a utilização do mecanismo de penhora eletrônica,
conhecida como “penhora on line”, quando incidente sobre dinheiro, como forma de efetivação
dos princípios que instruem a Administração Pública, a Administração da Justiça e o próprio

exercício da jurisdição no Estado de Direito Democrático. Além disso, serão apresentados o

contexto em que essa penhora foi incluída no ordenamento jurídico brasileiro, bem assim seu
modo de implementação, inclusive como tendência de evolução tecnológica na prestação

jurisdicional executiva. Outrossim, serão abordadas as resistências que a realização dessa

espécie de constrição sofre, e serão tratados os efeitos que possam advir com a utilização ou
não dessa medida, tanto dentro, como fora do processo. E, por fim, com estudo da legislação

aplicável, da doutrina e da jurisprudência, e com dados estatísticos de pesquisas feitas, mostra-

se a otimização do serviço prestado, de modo a repercutir na credibilidade das instituições
públicas brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: Execução. Penhora on line de dinheiro. Efetividade do processo.
Acesso ao Direito.
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ABSTRACT

This dissertation aims to analyze the use of the electronic attachment mechanism, known as on

line attachment, when its object is money, as a way of implementing principles that instruct the
public administration, justice administration and the proper exercise of jurisdiction in the

Democratic State. There will also be presented the context in which that attachment was
included in the Brazilian legal system, as well as his way of implementation, including that as
a technological evolution tendency on executive jurisdictional installment. Furthermore, we
will discuss the strengths that achieving this kind of constriction suffers, and they will be treated

the effects that may arise with the use or not of this measure, both inside and outside the process.
And, finally, by national laws, consolidated doctrine and jurisprudence analysis, and with

statistical data research, it has shown the optimization of service by Brazilian public institutions,
reflected in their credibility.

KEYWORDS: Execution. On line money attachment. Process effectiveness. Access to Law.
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