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NOTAS SOBRE PENHORA ONLINE

O módulo PENHORA ONLINE ao Registro de Imóveis é designado para recepcionar e responder pedidos 
de Penhora, Arresto, Sequestro e também pedido de busca (por n° de CPF/CNPJ e n° de matrícula).

Os pedidos nesse módulo são realizados pelo Poder Judiciário. 

O prazo de resposta de uma busca de penhora (SPH) é de 5 dias e de penhora (PH) é o prazo da 
prenotação - 30 dias, respeitando os trâmites de qualificação e pagamento quando existir.

Deverá ser emitido uma certidão em PDF/A assinada eletronicamente. 
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Pedido de Busca (SPH)

Por Matrícula ou Por Pessoa (CPF/CNPJ)
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Acesse o site Ofício Eletrônico e se logue com o uso do certificado digital clicando em “AUTENTICAÇÃO 
COM CERTIFICADO DIGITAL”.

Penhora Online

5



v.01v.01

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.

Penhora Online
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O mapa será exibido. Clique no Estado onde o cartório de Registro de Imóvel está localizado.

Penhora Online
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Serão exibidos os menus da tela inicial do Ofício Eletrônico.

Penhora Online

Clique no menu CARTÓRIOS e submenu PENHORA ONLINE.

8



v.01v.01

Abrirá a listagem de pedidos. Clique na coluna indicada para acesso a solicitação.

Penhora Online

A coluna Tipo de Pesquisa exibe qual 
o tipo de solicitação foi realizado 
pela vara:
-Pedido Matrícula (n° de matrícula); 
-Pedido Pessoa (pesquisa por 
CPF/CNPJ).

Os pedido de busca iniciam com o 
protocolo com SPH. 

Status de Pedido de Busca

Aberto – Quando receber 
um novo pedido o status 
fica Aberto

Respondido – Quando 
responder uma solicitação

Devolvido – Quando 
devolver um pedido.
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Será exibido a tela com os detalhes da solicitação.

Esse pedido é uma solicitação de busca por 
CPF/CNPJ. Após realizar a busca, o pedido poderá 
ser respondido.

Clique na opção RESPONDER.

Penhora Online

Indica se é para pesquisar 
somente os imóveis em 
nome do pesquisado ou 

também os transferidos a 
partir de uma data.
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RESPOSTA POSITIVA

Para enviar a certidão da matrícula, clicar no botão ANEXAR ARQUIVO e após procure a certidão em seu computador e 
indique o número da matrícula.

Penhora Online

Procure a Certidão 
Digital que foi 
gerada no seu 
computador.

Informe o número 
Matrícula e clique 

em ANEXAR.

1°

2°

3°
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A certidão será anexada. No campo RESPOSTA insira informações relevantes a solicitação e para concluir clique em 
RESPONDER.

Penhora Online

Se anexou um 
arquivo errado 

clique em EXCLUIR e 
refaça o processo
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RESPOSTA NEGATIVA

Se realizado a busca e não localizado ocorrência selecione a opção “Negativar“.  
O campo “Resposta” será preenchido automaticamente pelo sistema e é possível editá-lo, caso queira acrescentar mais 
informação. 
Para finalizar clique em RESPONDER e o pedido será finalizado.

Penhora Online
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Importante:
A opção negativar 

apenas será exibida se 
o tipo de pesquisa for 

por CPF/CNPJ. 
Para pedido por 

número de matrícula, 
será exibido a opção 

“Devolver”.



v.01v.01

Pedido de Penhora (PH)

Penhora, Arresto e Sequestro
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Clique no menu CARTÓRIOS e submenu PENHORA ONLINE.

Penhora Online
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Abrirá a listagem de pedidos. 

Penhora Online

Definição dos menus da parte superior

Relatório: Gera relatório de todos os 
pedidos ou por filtro realizado.

Exportar: Gera XML com informações 
sobre um ou mais pedidos, de acordo com 
o filtro para importar no sistema do 
cartório.

Negativar – Lote: Para realizar a 
negativação de pedidos após análise. A 
negativação é realizada por data.

Veja no slide 
seguinte a definição 

dos status
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Penhora Online

STATUS DE PEDIDOS DE PENHORA

Não Prenotado: Quando entra um novo pedido.

Prenotado: Após prenotar a solicitação.

Nota de Exigência: Quando é enviado nota de devolução.

Aguardando Pagto: Após informar custas para Registro/Averbação fica aguardando pagamento.

Aguardando Pagto - Vencido: Quando o prazo da prenotação vencer, o sistema mudará o status para 
aguardo pagamento – vencido.

Pagamento Efetivado: Após pagamento realizado das custas. Quando está com esse status o 
registro/averbação poderá ser realizado.

Reaberto Não Concluído: Quando foi cumprido exigência pela vara.

Finalizado sem Pagamento: Quando a prenotação vence e por falta de pagamento não poderá ser 
realizado o registro.

Registro / Averbação: Foi realizado o Registro/Averbação; 
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Na tela inicial clique na coluna indicada para acesso a solicitação.

Penhora Online
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A tela contendo informações sobre o processo será 
exibida. 

Primeiro visualize o Mandado/Certidão. Abrirá uma 
tela com o mandado/certidão em PDF.

Após a solicitação sendo do cartório informe o 
“Número da Prenotação, Data e Vencimento” e 
após clique em  “Informar Prenotação”.

Observação: O prazo para informar a prenotação é de 
até 2 horas após o recebimento. A Penhora Online terá o 
vencimento de 30 dias a partir da data de prenotação.

Penhora Online

Visualiza o 
Mandado 
/ Certidão
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Após a prenotação o cartório terá até 5 dias para qualificação e informar se está apto ou não para 
registro/averbação.

Não estando apto para registro, responde com nota de exigência. 

Estando apto para registro:
Quando justiça gratuita: Realiza os tramites para registrar/averbar e responder com a certidão digital.
Quando justiça paga: Informa as custas e aguarda o pagamento até o final do vencimento da prenotação 
(veja próximo slide). 

Penhora Online
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Justiça Gratuita e Dispensa do Depósito Prévio

Sendo penhora que não determine pagamento dos emolumentos, o Cartório avalia o título e estando apto 
para penhora, realiza a averbação/registro na matrícula e assina digitalmente para resposta no sistema.

Depósito Prévio

Informa o valor das custas no sistema e aguarda o pagamento dos emolumentos. 

Quando o botão “responder averbado” ficar ativo significa que o cliente efetuou o pagamento e a 
averbação/registro poderá ser realizada.

O pagamento poderá ser realizado pela parte direto no balcão do cartório até o prazo de vencimento da 
prenotação (veja o procedimento para dar baixa no pagamento no próximo slide).

Penhora Online

Emolumentos
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IMPORTANTE: 
Se a parte não efetuar o pagamento das custas até o final do vencimento, o pedido deverá ser finalizado 
clicando em Finalizado sem Pagamento. Essa opção será exibida a partir do último dia de vencimento da 
prenotação.
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Penhora Online

22

Na tela inicial indique o número do protocolo e após filtrar clique em Boleto.

A tela abaixo exibirá informações sobre o pedido de penhora. Para dar baixa no pagamento clique 
no campo indicado. Após isso, o pedido ficará disponível para responder averbado.
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Após prenotação e qualificação, o título estando apto para registro o valor das custas deverá ser informado (se o 
processo for justiça paga). 

Se for justiça gratuita, após prenotar o botão RESPONDER AVERBADO ficará ativo e o processo de registro poderá ser 
realizado no cartório e respondido no sistema.

Penhora Online

IMPORTANTE: 
Se for processo de justiça gratuita ou dispensa de depósito, o campo para informar as custas ficará desativado (cinza). 
Somente se o campo estiver ativo, deverá informar o valor da averbação incluindo o valor da certidão digital, que será 
anexada ao sistema após o registro/averbação.

Veja a definição 
dos botões no 
próximo slide.
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Penhora Online

DEFINIÇÃO DOS BOTÕES

DEVOLVER: Esse botão fica ativo antes de prenotar. Uma solicitação poderá ser devolvida se o pedido não for de competência do 
cartório.

PRENOTAÇÃO: Informar n° data e vencimento da prenotação.

VALOR DAS CUSTAS + CERTIDÃO: Quando o processo não for de justiça gratuita o campo ficará ativo para informar custas após a 
qualificação positiva. Somente informar as custar se o título estiver apto para registro.

RESPONDER AVERBADO: Ficará ativo de acordo com o tipo de processo. Quando Justiça Gratuita o botão ficará ativo após informar a 
prenotação. Quando Justiça Paga o botão ficará ativo após o pagamento das custas pelo advogado.

RESPONDER COM EXIGÊNCIA: Após prenotação o botão ficará ativo. Campo específico para envio de nota de exigência.

FINALIZAR PRENOTAÇÃO VENCIDA: Quando for um pedido de JUSTIÇA PAGA, após o vencimento da prenotação esse botão ficará  
disponível para devolução por falta de pagamento.

PRORROGAR PRAZO: Para prorrogar prenotação em caso de suscitação de dúvida ou qualquer outra ação cabível que deva prorrogar.
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Penhora Online

RESPONDENDO PENHORA AVERBADA

Para responder com a certidão averbada, na página da solicitação clique em RESPONDER AVERBADO.
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Penhora Online

Clique em ANEXAR CERTIDÃO PENHORA, procure no seu computador a certidão assinada digitalmente e 
anexe. Após clique em RESPONDER AVERBADO.

1°

2°

O sistema exibirá o 
CPF/CNPJ e  matrícula que 
foi solicitado a Penhora e 
um campo para anexar a 

certidão.
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Penhora Online

RESPONDENDO COM EXIGÊNCIA – NOTA DE DEVOLUÇÃO

Se o imóvel não estiver apto para registro, é necessário responder com exigência. Clique no botão 
indicado.
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Penhora Online

No campo Resposta descrever informações relevantes a devolução. Clicar em Anexar Nota de Exigência e 
selecionar a certidão salva em seu computador. Após clicar em RESPONDER COM EXIGÊNCIA.

1°

2°
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Penhora Online

APÓS O VENCIMENTO DA PRENOTAÇÃO SEM PAGAMENTO DAS CUSTAS

Quando o pedido for de justiça paga, se até o último dia da prenotação o pagamento não for realizado, o 
botão FINALIZAR PRENOTAÇÃO VENCIDA ficará disponível para finalizar o processo.
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Penhora Online

O campo “Resposta” terá uma mensagem pré definida que pode ser alterada. Clique em ANEXAR 
DOCUMENTO e após selecione o documento assinado digitalmente informando que o registro não pode 
ser realizado devido a falta de pagamento.  Após clique em FINALIZA PRENOTAÇÃO.
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1°

2°
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Penhora Online

ALTERAR NÚMERO DE PENHORA

É possível alterar o número da prenotação, data inicial e de vencimento. 
Acesse o menu Cartórios e clique em REVERTER STATUS.
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Penhora Online

No campo Selecione a Ação escolha a opção “Alterar Prenotação de Penhora” e informe o protocolo que 
deseja alterar. Após clique em REVERTER.
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Penhora Online

Será exibido a tela com os detalhes da solicitação. Os campos em destaque poderão ser alterados e para 
concluir clique em ALTERAR PRENOTAÇÃO. 
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Penhora Online

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Horário de Atendimento

2ª a 6ª feira, das 9h às 18h

servicedesk@registradores.org.br CHAT
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http://www.chatcomercial.com.br/livehelp/www/visitor/?userId=&COMPANY_ID=6265&SITE_ID=19229&info[appName]=Netscape&info[appVersion]=5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko&info[platform]=Win32

