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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2152064-92.2022.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante 
ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICÊNCIA, é agravado 
JOSÉ MAURO BRITO LOPES JUNIOR.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA 
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.

São Paulo, 8 de julho de 2022.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator(a)

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2152064-92.2022.8.26.0000 

Agravante: Associação de Instrução Popular e Beneficência
Agravado: José Mauro Brito Lopes Junior
Comarca: Santos  4ª Vara Cível
Juiz (a) de 1º Grau: Frederico dos Santos Messias

Órgão de 2º Grau: 37ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto nº 20853

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Ação de execução de 
título extrajudicial  Decisão que indefere pedido de 
pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema 
SISBAJUD, na modalidade repetitiva  Reiteração possível, 
desde que observado o princípio da razoabilidade - Pesquisa 
anterior longeva  Pertinência do pedido  Precedentes do 
STJ e desta Câmara -  Recentes atualizações do sistema 
possibilitaram a reiteração automática das ordens de 
bloqueio (o que passou a ser conhecido no meio judiciário 
como “teimosinha”), de modo que a medida, consistente em 
ordens consecutivas de bloqueios, é plenamente possível  
Precedentes desta Colenda Câmara -Decisão modificada. 
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão 

de fls. 20/24, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a 

agravante move em face do agravado, processo nº 0020403-80.2005.8.26.0562, 

indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema 

Sisbajud, na modalidade repetitiva, pelo prazo de 30 dias consecutivos.

Alega-se, nele, que “a espécie terimosinha foi implementada 

com a visão de dar melhor busca de patrimônio dos devedores, com as primícias de 

efetividade e celeridade aos processos de execução, conciliados ao princípiode que a 

execução deve atender aos interesses do credor (art. 797, do CPC), tal como o caso 

posto a debate. Logo, o deferimento da pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud na 

espécie teimosinha, não ofende o princípio da menor onerosidade e nem o direito do 

agravado”. 
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Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta, 

porque o agravado não constituiu patrono nos autos.

É o relatório.

O juízo indeferiu o pedido formulado pela exequente de 

pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema Sisbajud, na modalidade 

repetitiva, ao fundamento que:

"Vistos. (...) No mais, a pretensão voltada com o bloqueio 
permanente de ativos financeiros via sistema SISBAJUD na 
modalidade conhecida como “Teimosinha”. Vejamos a 
regulamentação legal aplicável à espécie. Prevê o Artigo, 13, 
do Regulamento do BacenJud 2.0 o seguinte: “Art. 13. As 
ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo 
bloquear até o limite das importâncias especificadas e são 
cumpridas com observância dos saldos existentes em contas 
de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de 
poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em 
renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais 
ativos sob a administração, custódia ou registro da 
titularidade pela instituição participante. (...) § 2º Essas 
ordens judiciais atingem o saldo credor inicial, livre e 
disponível, apurado no dia útil seguinte ao que o arquivo de 
remessa for disponibilizado às instituições responsáveis, sem 
considerar cotas partes dos cooperados de cooperativas de 
crédito e, nos depósitos à vista, quaisquer limites de crédito 
(cheque especial, crédito rotativo, conta garantida etc.), e 
ainda, ativos comprometidos em composição de garantias, 
conforme a legislação de regência de cada matéria. (...) § 4º 
Cumprida a ordem judicial na forma do § 2º e não atingida a 
integralidade da penhora nela pretendida, sendo assim 
necessária complementação (cumprimento parcial), a 
instituição financeira participante deverá manter pesquisa de 
ativos do devedor durante todo o dia, até o horário limite 
para emissão de uma Transferência Eletrônica Disponível - 
TED do dia útil seguinte à ordem judicial ou até a satisfação 
integral do bloqueio, o que ocorrer primeiro. Neste período, 
permanecerão vedadas operações a débito (bloqueio intra 
day), porém permitidas amortizações de saldo devedor de 
quaisquer limites de crédito (cheque especial, crédito 
rotativo, conta garantida etc).” Ao meu sentir, a 
regulamentação trata da imposição de monitoramento às 
instituições financeiras durante todo o dia em que a conta 
estiver imobilizada e apenas e tão somente durante aquele 
único dia, observado o termo final que consiste no horário 
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limite para emissão da Transferência Eletrônica Disponível 
(TED) do dia útil seguinte à ordem judicial. Trata-se do 
chamado bloqueio “Intraday”. Destaco, por oportuno, que, 
quando a norma se refere ao momento derradeiro da 
pesquisa como sendo “até a satisfação integral do 
bloqueio”, apenas salienta que se a pesquisa encontrar o 
valor integral almejado, não faria sentido mantê-la 
posteriormente, naquele mesmo dia.” Da forma como 
pretende o Exequente, estar-se-ia obrigando o Banco Central 
a empreender diligência de monitoramento permanente na 
busca de ativos financeiros, no exclusivo interesse da Parte, 
em processo de execução civil, de natureza eminentemente 
privada.(...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio 
permanente de ativos na modalidade conhecida como 
“Teimosinha”. MANIFESTE-SE o Exequente em 
prosseguimento em 05 dias. Intime-se.”

A tentativa de bloqueio de ativos financeiros do agravado 

visa à satisfação do crédito discutido na lide, devendo ser realizada quantas vezes 

forem necessárias para que o credor alcance seu fim, valendo lembrar que o processo 

executivo deve tramitar no interesse do exequente (artigo 797 do NCPC).

De outra parte, dispõe o art. 789 do NCPC:

“O devedor responde com todos os seus bens presentes e 
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 
restrições estabelecidas em lei”.

E pelo art. 805:

“Quando por vários meios o Exequente puder promover a 
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 
gravoso para o Executado”.

Dispondo o art. 139 do Novo CPC que:

“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 
Código, incumbindo-lhe: 

(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 
tenham por objeto prestação pecuniária”.

Na hipótese dos autos, o último deferimento de pesquisa 

pelos sistemas Bacenjud (atual Sisbajud), Renajud e Infojud data de 23/11/2020 
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(vide sistema TJSP), de modo que as circunstâncias dos autos estão a recomendar a 

reiteração de novas buscas por bens passíveis de penhora em nome da executada para 

satisfação do débito excutido, razoável o decurso do prazo de mais de um ano para 

renovação.

Assim, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de 

penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a 

ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe de 04.02.2011.” (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Tuma, j. em 25.03.2014, DJe 07.04.2014).

E os precedentes desta c. Câmara:

“Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu 
nova
realização de bloqueio via Bacenjud ou qualquer outro 
sistema judicial já realizado sem êxito. Insurgência. 
Cabimento. Providências que devem ser realizadas pelo 
Juízo e que justificam o pedido de reiteração, até mesmo em 
razão do lapso de tempo decorrido das pesquisas anteriores 
que restaram infrutíferas, ante a possibilidade de alteração 
da situação financeira dos Executados. Recurso provido” 
(Agravo de Instrumento nº 2246885-98.2016.8.26.0000 - 37ª 
Câmara de Direito Privado  Relator João Pazine Neto  j. 
em 07.02.2017)

“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - 
Reiteração de pesquisa de ativos financeiros em nome dos 
devedores via sistemas BACENJUD - Admissibilidade  
Decurso de tempo razoável desde a pesquisa anterior - 
Desnecessidade de se condicionar a realização de novas 
diligências à comprovação de alteração na situação 
financeira ou patrimonial dos executados - Decisão 
reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento nº 
2203278-64.2018.8.26.0000 - 37ª Câmara de Direito Privado 

 Relator Sérgio Gomes  j. em 26.10.2018)

E a consulta àquele sistema é mesmo providência 

administrativa adequada e útil diante do caráter publicístico que emerge do processo, 

pois além de buscar a obtenção dos elementos necessários ao fim almejado, 
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independentemente de outras providências que possam ser tomadas por iniciativa 

pessoal da parte interessada, o seu indeferimento apenas acabaria por retardar o 

andamento da ação, premiando o devedor inadimplente.

Por outro lado, constitui interesse da Justiça a desobstrução 

de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja 

viabilizada a prestação jurisdicional. No caso, sem a existência de bens do devedor, a 

execução não vingará. Consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de 

realizar a sua prestação jurisdicional.

No que toca à ferramenta de reiteração automática de ordens 

de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, do Sisbajud, a jurisprudência desta C. 

Corte tem sido no sentido de permitir o uso: 

“Execução de título executivo extrajudicial  Expedição de 
ofício a Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais  Obtenção de informações acerca da existência de 
plano de previdência privada  Penhora de eventuais 
créditos futuros. É possível a expedição de ofício buscando 
informações acerca da existência de plano de previdência 
privada em nome do executado, uma vez fracassada a 
tentativa de localização de bens pelo Sistema BacenJud. 
Dentre as novas funcionalidades do sistema SisbaJud está a 
possibilidade de emissão judicial de uma ordem de bloqueio 
de ativos com possibilidade de reiteração (chamada 
"teimosinha"). Recurso provido.” (Agravo de Instrumento 
nº 2282063-69.2020.8.26.0000, Relator(a): Itamar Gaino, 
Órgão julgador: 21ª Câmara de Direito Privado, Data do 
julgamento: 03/03/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE COBRANÇA 
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  Decisão 
recorrida que indeferiu o pedido de bloqueio permanente de 
ativos financeiros da executada via SISBAJUD  Ferramenta 
que substituiu integralmente o BACENJUD 2.0 a partir de 
setembro de 2020, ampliando a eficácia do processo de 
bloqueio de ativos dos devedores  Possibilidade de 
reiteração automática de ordens de bloqueio 
("teimosinha") até a satisfação integral do débito 
executado  Ausência de violação ao princípio da menor 
onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC)  RECURSO 
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 
2071032-02.2021.8.26.0000, Relator(a): Luis Fernando 
Nishi, Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado, Data 
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do julgamento: 25/05/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO  SISBAJUD 

 REITERAÇÃO  TENTATIVA DE BLOQUEIO PELA 
FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA" - 
Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de 
bloqueio pelo sistema Sisbajud  Cabimento  Hipótese em 
que se justifica a reiteração das medidas pretendidas, pelo 
decurso de tempo relevante desde a última tentativa de 
bloqueio  Princípio da efetividade da execução impõe a 
utilização de novas ferramentas legitimamente 
disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ  Autorização da 
utilização da ferramenta não apresenta elementares para 
configuração do crime de abuso de autoridade (Lei 
13.869/19, art.36) - RECURSO PROVIDO.” (Agravo de 
Instrumento nº 2133297-40.2021.8.26.0000, Relator(a): Ana 
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Órgão julgador: 13ª 
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 
08/07/2021).

De não permitir, por não implementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  Insurgência contra 
decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos 
financeiros futuros dos executados  Inadmissibilidade - 
Embora o devedor responda, em regra, com todos os seus 
bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 
obrigações (art. 789 do CPC), a penhora sobre crédito 
incerto e ainda não existente mostra-se inviável  Penhora 
de ativos financeiros que deve ser feita por meio de ordem 
inserida em sistema eletrônico próprio (art. 854 do CPC), 
mostrando-se inviável a expedição de ofício para tanto - 
Sistema SISBAJUD (instituído em substituição ao sistema 
BACENJUD), que disponibilizará instrumento de reiteração 
automática de constrição de ativos financeiros  Medida, 
contudo, ainda não implementada, o que impede o 
acolhimento da pretensão recursal - Precedentes desta C. 
Corte - Decisão mantida  RECURSO DESPROVIDO.” 
(Agravo de Instrumento nº 2036110-32.2021.8.26.0000, 
Relator(a): Fábio Podestá, Órgão julgador: 21ª Câmara de 
Direito Privado, Data do julgamento: 23/06/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Indeferimento dos 
pedidos de reiteração automática de bloqueio de ativos 
financeiros via SISBAJUD, de quebra de sigilo bancário e de 
suspensão da CNH e do passaporte do devedor. Irresignação 
da exequente. Manutenção. II. Reiteração automática de 
bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Inviabilidade 
de acolhimento do pedido. Substituição do sistema 
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BACENJUD pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder 
Judiciário (SISBAJUD), o qual apresenta possibilidade de 
reiteração automática de ordens de bloqueio. 
Funcionalidade, contudo, ainda não implementada, 
impedindo o acolhimento da pretensão. Precedente deste E. 
Tribunal. III. Quebra de sigilo bancário. Descabimento. 
Mero insucesso na localização de bens do devedor que não 
exibe o condão de justificar a obtenção de extratos de 
movimentações financeiras. Medida excepcional e admitida 
nas hipóteses previstas em lei (Lei Complementar n. 
105/2001). Não demonstrado, ainda, circunstâncias 
concretas de atos fraudulentos praticados pelo executado, 
revelando-se insuficiente a simples afirmação de suposta 
ocultação de patrimônio pelo devedor. Precedente deste E. 
Tribunal. IV. Pedido de suspensão da CNH e do passaporte 
do executado, com lastro no artigo 139, IV, do Código de 
Processo Civil. Afastamento. Medida coercitiva atípica que 
exige, no mínimo, quadro de resistência injustificada do 
devedor. Não demonstração da hipótese na espécie, de modo 
que inadequada a imposição de gravames desproporcionais 
à esfera jurídica do devedor. Precedente desta Câmara. 
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.” 
(Agravo de Instrumento nº  2125904-64.2021.8.26.0000, 
Relator(a): Donegá Morandini, Órgão julgador: 3ª Câmara 
de Direito Privado, Data do julgamento: 16/07/2021).

De permitir, desde que disponível ou implantada.

“Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de 
cumprimento de sentença. 1. Decisão que indeferiu os 
pedidos de expedição de ofícios para anotação de restrição 
de saída dos devedores do país sem prévia garantia da 
execução, para impedimento de acesso a qualquer linha de 
crédito, suspensão de cartões de crédito e contratos de 
cheque especial, bem como para suspensão da CNH dos 
devedores, bem como para a penhora de ativos, presentes e 
futuros. Medida que não tem a finalidade de garantia do 
débito, mas apenas de coerção e punição, que não pode ser 
admitida. 2. Penhora on line permanente pode ser realizada 
pela ferramenta "teimosinha" do Sisbajud, se disponível no 
sistema, recurso provido nesta parte. 3. Recurso 
parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº 
2017978-24.2021.8.26.0000, Relator(a): Elói Estevão Troly, 
Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Privado, Data do 
julgamento: 10/07/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
CONSULTA AO Sistema de Busca de Ativos do Poder 
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Judiciário (SISBAJUD) POR MEIO DA FERRAMENTA 
("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE 
TRAMITA NO INTERESSE DO CREDOR. HIPÓTESE EM 
QUE OS EXECUTADOS NÃO SE DISPÕEM A 
COLABORAR PARA O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. 
RECURSO IMPROVIDO. Possível guarida ao novo pedido 
de reiteração de diligência com o escopo de realizar 
pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via 
ferramenta "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior 
consulta com êxito parcial, ressaltando que isso não implica 
em qualquer violação aos direitos da parte executada 
(agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade 
ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil 
(CPC) não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o 
disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual 
a execução realiza-se no interesse do credor.” (Agravo de 
Instrumento nº 2139972-19.2021.8.26.0000, Relator(a): 
Adilson de Araujo, Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito 
Privado, Data do julgamento: 05/07/2021).

As atualizações do sistema SISBAJUD possibilitaram a 

reiteração automática das ordens de bloqueio (o que passou a ser conhecido no meio 

judiciário como “teimosinha”), de modo que a medida, consistente em ordens 

consecutivas de bloqueios, é plenamente possível.

Nessa quadra, a decisão agravada é modificada para que seja 

deferido pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha” do 

SISBAJUD), como pedido.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de 

título extrajudicial. Pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud. 

ante a possibilidade se encontrar bens do devedor por nova 

pesquisa, inclusive na modalidade “teimosinha”. 

Admissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.” 

(Agravo de Instrumento nº 2043366-89.2022.8.26.0000 - 37ª 

Câmara de Direito Privado  Relator Pedro Kodama  j. em 

14.05.2022)

“Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - 
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decisão guerreada que indefere pleito do banco credor para 

utilização do sistema SISBAJUD de forma automática na 

busca de eventuais ativos financeiros de titularidade da 

executada (modalidade 'teimosinha') - cabimento da 

insurgência - novo sistema que conta com repetição 

programada de ordens de bloqueio de ativos, ampliando a 

eficácia do processo executivo - decisão guerreada 

reformada - recurso provido” (Agravo de Instrumento nº 

2073508-76.2022.8.26.0000 - 37ª Câmara de Direito Privado  

Relator Sérgio Gomes  j. em 11.05.2022)

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

                             JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
                                                               Relator

     (assinatura eletrônica)
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