
5o SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2a CIRCUNSCRIÇAO IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ 
PROTOCOLO Nº: ______________  MATRÍCULA(S) Nº(S):  

PENHORA 
 

  Sim Não 

1 Há outro protocolo vinculado a matrícula objeto do presente título? 
- Se a resposta for SIM, verificar qual a dependência entre eles e qual deve ser 
registrado anteriormente. 
- A conferência da prenotação deve ser realizada pelo campo “visualizar pendências do 
imóvel” no momento da conferência inicial, do registro e da conferência final. 
- Quando na matrícula originária constar a prenotação de um “PI” ou “Ocorrência” 
devemos prenotar as matrículas novas nos referidos procedimentos. 

  

2 Foi apresentado um mandado determinando o registro da penhora, endereçado a este 
Ofício Imobiliário, na via original ou cópia autenticada? 
- Podem ser apresentados também, Ofício acompanhado de Certidão, Termo ou Auto 
de Penhora ou, ainda, um Termo de Penhora nos Autos.  

  

3 Foi apresentado requerimento (nos casos de apresentação por Certidão, Termo ou 
Auto de Penhora nos Autos) assinado pelo exequente, com firma reconhecida, 
mencionando o número da matrícula do imóvel?  

  

4 O requerimento foi assinado por procurador? 
- Quando tratar-se de um procurador extrajudicial deverá ser apresentada a 
procuração com poderes específicos, com o respectivo reconhecimento de firma do 
mandante.  
- Quando tratar-se de um procurador judicial deverá ser apresentada a procuração na 
via original ou cópia autenticada extraída do processo e autenticada pelo escrivão, não 
se fazendo necessário o reconhecimento de firma. 

  

5 Consta no mandado a natureza do processo, número dos autos, Vara e nome do Juiz 
que determinou a penhora? 

  

6 O executado, requerido ou réu na ação é o proprietário da matrícula? 
- Para identificação das partes é necessário constar no mínimo o nome completo e 
CPF.  
- Caso não o seja, oficiar ao Juízo consultando-o acerca da efetivação da penhora. 
- Caso o proprietário do imóvel seja sócio da empresa demandada deverá constar 
expressamente no mandado a decisão sobre a desconsideração da personalidade 
jurídica. 

  

7 Constou no mandado o valor da dívida?  
- Caso não conste, a parte poderá apresentar a petição inicial contendo o valor da 
causa ou da dívida, devendo o referido valor ser atualizado.  

  

8 Sobre o imóvel incide algum ônus impeditivo para registro da penhora? 
- O usufruto é direito personalíssimo, motivo pelo qual não pode ser objeto de 
penhora. 
- Caso a penhora recaia sobre os direitos de um contrato de promessa de compra e 
venda o registro do referido contrato será obrigatório. 
- Imóveis gravados com hipoteca cedular não podem ser penhorados. 
- Imóveis gravados com alienação fiduciária podem ser penhorados, mas tem que 
constar expressamente que a penhora recai sobre os direitos expectativos de 
aquisição. 
- Imóveis gravados com cláusula de impenhorabilidade podem ser penhorados 
somente nos casos de: a) execuções de dívidas tributárias do respectivo imóvel; b) 
débitos com a Fazenda Pública e dos Institutos; e c) das dívidas condominiais. 
- Imóveis gravados como bem de família podem ser penhorados em decorrência de: a) 
dívidas com trabalhadores da própria residência; b) dívida de financiamento 
destinado à construção ou aquisição do respectivo imóvel; c) cobrança de impostos 
predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel; d) execução 
de hipoteca oferecida como garantia real pelo casal ou entidade familiar; e) fiança 
concedida em contrato de locação; e f) dívidas condominiais. 

  



 


