
Penhora Online - Juízes

Passo 1: Acesse ao site www.oficioeletronico.com.br/penhoraonline 
Passo 2: Clique em "Autenticação com certificado digital“.
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Passo 3: Irá mostrar o nome do usuário do certificado 
digital, clique em "Autenticar”. 
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Passo 4: Informa a senha do certificado e clique em OK.
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Passo 5: Escolher a opção que deseja realizar: 

• Solicitar averbação de Penhora
• Pesquisar ou pedir certidão  
• Chegou resposta (tanto para ver resposta de solicitação de penhora 
ou para ver resposta de certidão).
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Faremos a solicitação de averbação de penhora



Passo 6: Selecione a opção “Novo processo” para uma nova 
solicitação ou “Processo já cadastrado no sistema” para continuar 
editando um processo já iniciado ou fazer uma consulta.

Faremos um Novo processo. 
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Passo 7: Informar os dados do processo e clique em cadastrar. 
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Passo 8: Preencher com os dados solicitados. 
Sempre terá que informar exequente, executado no campo 
“Qualidade” para que seja solicitado a penhora.
Cadastrar cada uma das partes e clicar em “cadastrar partes”, após conclusão de cadastro, 
clique em “concluir e prosseguir”.
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Passo 9: Selecionar o estado onde deseja solicitar a penhora.
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Passo 10: Aparecerá o formulário para preenchimento.
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Passo 11: Cadastrar as informações do “Imóvel” e “Penhora”.

Detalhe: É possível realizar no sistema Penhora, Sequestro e 
Arresto . Selecione a opção no campo “tipo de constrição”.
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Caso o titular não 
seja proprietário 
do imóvel 
selecionar a opção 
“não” e preencher 
conforme 
solicitado.



Passo 12: Dados do Advogado e Forma de pagamento dos 
emolumentos 
Informar os dados do Advogado da parte que fará pagamento 
das custas, caso seja “deposito prévio”.
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*Essas informações são de extrema importância, caso o processo seja determinado “Depósito 
Prévio”, o advogado cadastrado e também a vara que realizou a solicitação da penhora, receberá 
um e-mail com um link de emissão do boleto para pagamento das custas. 

Após cadastro todo preenchido, clique em “continuar”.  Caso ainda possua outra 
parte/imóvel a ser cadastrado no processo, clique em “confirmar e incluir outro imóvel” 
ou em “Continuar” para prosseguir.



Passo 13: O sistema mostrará a tela abaixo para confirmar 
a solicitação.
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Passo 14: Nessa etapa você pode corrigir alguma informação ao 
clicar no botão ALTERAR ou continuar com a solicitação 
clicando no botão CONCLUIR. 
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Após concluir, o sistema 
mostrará a tela ao lado



Passo 15: Para prosseguir a solicitação, o sistema irá gerar um PDF 
que deverá ser assinado e anexado ao processo.
Ao clicar no botão “GERAR PDF, será aberta uma janela solicitando o 
local em sua máquina onde o arquivo deverá ser salvo. Clique no 
botão e informe onde salvar o arquivo.
Após salvar o arquivo, clique no botão CONTINUAR para 
prosseguir.

14



Passo 16: O arquivo gerado em PDF e salvo em seu computador 
é o Mandado de Penhora.
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Passo 17: O arquivo PDF que foi salvo na etapa anterior deve 
ser assinado digitalmente usando o aplicativo Assinador
Digital. Após concluir o processo de assinatura e gerar o 
arquivo P7S, prossiga para a próxima etapa para realizar o 
envio do arquivo.
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Passo 9: Anexar o Mandado que foi assinado digitalmente no 
campo “escolher arquivo” e após enviar.
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Passo 9: Concluído o envio do Mandado ao cartório. Selecione
uma das opções abaixo e aguardar resposta do cartório.
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Qualquer dúvida entrar em contato com nossa equipe de suporte (11) 3107-2531

Após a solicitação da penhora concluída 

O cartório receberá a solicitação da penhora, irá prenotar e terá cinco dias 
para informar o valor das custas (no caso de recolhimento dos 
emolumentos) ou responder com exigência.  
A prenotação terá o vencimento de 30 dias a partir do recebimento da 
solicitação de penhora. O cartório responderá até o final do vencimento da 
prenotação. 


