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A PENHORA DE BEM IMÓVEL 

I. o art. 659, § 4.°, do CPC, com a 
redação da Lei 8.953, de 14.12.94, tem se 
prestado à dissenção. O texto, em verdade, 
aparenta dizer o que não diz e pode induzir 
ao erro de se entender constituída a penhora 
apenas após o registro. E, daí, pode conduzir 
a outros erros: o de se exigir primeiro o 
registro, para posterior devolução do man
dado de penhora ao cartório; ou de devo
lução e, após o registro, desentranhamento 
para a intimação; e, conseqüentemente, em 
todos os casos, o de o prazo para embargos 
do devedor (CPC, ar!. 738) só começar a 
correr após aludido registro. 

2. Não é essa, contudo, a interpretação 
adequada. Diz o ar!. 659, § 4.°, do CPC: "A 
penhora de bens imóveis realizar-se-á me
diante auto ou termo de penhora. e inscrição 
no respectivo registro". 

Vê-se que o texto obriga ao registro da 
penhora, vale dizer, da penhora já efetiva. 
Só depois de completa a penhora é que ela 
se registra. Ora, não se terá penhora, senão 
quando finda a série de atos por intermédio 
dos quais ela se compõe. A penhora é ato 
processual complexo, que se forma à custa 
da prática de atos antecedentes, entre os 
quais relevam a citação para pagamento ou 
nomeação (CPC, art. 652), a nomeação por 
termo (CPC, ar!. 657) ou a apreensão e o 
depósito (CPC, art. 664), seguindo-se, no 
procedimento de efetivação da penhora, a 
intimação do devedor (CPC, ar!. 669). 

Nenhum texto de lei diz que o registro 
precede à intimação. Nem deveria dizer, 
porque isso seria inversão da ordem normal 
do procedimento da penhora, que corre com 
o mandado em mãos do Oficial de Justiça 
até efetivação, com o termo de nomeação 
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ou a intimação, sem interesse registrário. 
Nada se altera, pois, no tocante ao cumpri
mento do mandado de citação e penhora. 

Por isso é que o prazo para oferecimento 
de embargos pelo devedor se conta "da 
juntada aos autos da prova da intimação da 
penhora" (CPC, ar!. 738, I). Realiza-se e 
completa-se a penhora com a intimação do 
devedor. Com a juntada do mandado de 
penhora cumprido aos autos, começa a 
correr o prazo para embargos (CPC, ar!. 738, 
I, citado). Só ulteriormente é que se cogitará 
do registro da penhora (CPC, art. 659, § 4."). 

3. O texto legal (CPC, art. 659, § 4.°), é 
forçoso convir, padece de redação deficiente. 
Além de aludir a "inscrição no respectivo 
registro", quando a Lei de Registros Públicos 
fala em registro (LRP. Lei 6.015, de 31.12.73, 
ar!. 167, I, 5), o texto, dada a presença da 
conjunção aditiva e, fornece a impressão, de 
que ambos os atos, o de intimação do devedor 
e o de registro, sejam necessários para a 
constituição da penhora. 

Por isso é que se explicam interpretações, 
que, de início, pareceram apropriadas, à luz 
da redação legal, como a do respeitabilíssimo 
mestre Sérgio Bermudes, no sentido de que 
"sem a inscrição, a penhora de imóvel não 
se tem por concluída" (A Reforma do Código 
de Processo Civil, Rio, Freitas Bastos, 1995, 
p. 97) e, ao que se noticia, a do e. Prof. 
Emane Fidélis dos Santos, preparando atua
lização de sua justamente acatada obra 
(Manual de Direito Processual Civil, S. 
Paulo, Saraiva). 

Mas a tendência dominante já se firma 
em sentido contrário, ou seja, de acordo com 
a diretriz de início exposta. Cândido Rangel 
Dinamarco, após ressaltar que, na justifica-

NOTAS E COMi 

tiva do Projeto de Lei 3.81O-A, da Câmara 
dos Deputados. que se converteu na Lei 
8.953, de 13.12.94, o dispositivo em exame 
(CPC, ar!. 659, § 4.°) contém o intuito d~ 
"prevenir futuras demandas com alegações 
de fraude de execução", conclui que, "dada 
sua clara finalidade em relação a terceiros, 
essa exigência não pode ser interpretada 
como formalidade essencial à existência do. 
ato jurídico penhora. Sem seu cumprimento, 
a penhora existe e será válida sempre que 
atenda às demais exigências formuladas em 
lei. Só poderá não ser eficaz em relação a 
terceiros" (A Reforma do Código de Proces
so Civil, S. Paulo, Malheiros, 1995, p. 247) 

Da mesma forma, valendo como interpre
tação autêntica do espírito legal da reforma. 
porque provindas de juristas que trabalharam 
diretamente na elaboração dos textos refe· 
rentes ao processo de execução na Comissãc 
de Revisão final dos Projetos de Reforma. 
são as conclusões de Sálvio de Figueiredc 
Teixeira (Código de Processo Civil Anotado, 
S. Paulo, Saraiva, 6.' ed., no prelo, e, tb.; 
Tribunal do Direito, marçol95), Donaldc 
Armelin, Humberto Theodoro ]r. e Fátimô 
Nancy Andrighi (que as vêm externando em 
aulas e palestras sobre a matéria, explicando 
ainda, que a escrita do texto fugIU ac 
controle redacional da Comissão, ao fim dm 
trabalhos legiferantes). 

Por fim, com o notório peso específico 
atualizando, em tempo recorde. a magníficô 
obra, Theotonio Negrão, sem aludir ao re· 
gistro, confirma a contagem do prazo palC 
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ou a intimação, sem interesse registrário. 
Nada se altera, pois, no tocante ao cumpri
mento do mandado de citação e penhora. 

Por isso é que o prazo para oferecimento 
de embargos pelo devedor se conta "da 
juntada aos autos da prova da intimação da 
penhora" (CPC, art. 738, I). Realiza-se e 
completa-se a penhora com a intimação do 
devedor. Com a juntada do mandado de 
penhora cumprido aos autos, começa a 
correr o prazo para embargos (CPC, art. 738, 
I, citado). Só ulteriormente é que se cogitará 
do registro da penhora (CPC, art. 659, § 4.°). 

3. O texto legal (CPC, art. 659, § 4.°), é 
forçoso convir, padece de redação deficiente. 
Além de aludir a "inscrição no respectivo 
registro", quando a Lei de Registros Públicos 
fala em registro (LRP, Lei 6.015, de 31.12.73, 
art. 167. I, 5). o texto, dada a presença da 
conjunção aditiva e, fornece a impressão, de 
que ambos os atos, o de intimação do devedor 

1 e o de registro, sejam necessários para a 
) constituição da penhora. 
) Por isso é que se explicam interpretações, 
) que, de início, pareceram apropriadas, à luz 
1 da redação legal, como a do respeitabilíssimo 
• mestre Sérgio Bermudes, no sentido de que 
J "sem a inscrição, a penhora de imóvel não 

se tem por concluída" (A Reforma do Código 
de Processo Civil, Rio, Freitas Bastos, 1995, 
p. 97) e, ao que se noticia, a do e. Prof. 
Emane Fidélis dos Santos, preparando atua
lização de sua justamente acatada obra 
(Manual de Direito Processual Civil, S. 
Paulo, Saraiva). 

Mas a tendência dominante já se firma 
em sentido contrário, ou seja, de acordo com 
a diretriz de início exposta. Cândido Rangel 
Dinamarco, após ressaltar que, na justifica-
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tiva do Projeto de Lei 3.8IO-A. da Câmara 
dos Deputados, que se converteu na Lei 
8.953, de 13.12.94. o dispositivo em exame 
(CPC, art. 659. § 4°) contém o intUito de 
"prevenir futuras demandas com alegações 
de fraude de execução", conclui que, "dada 
sua clara finalidade em relação a terceiros, 
essa exigência não pode ser interpretada 
como formalidade essencial à existência do 
ato jurídico penhora. Sem seu cumprimento, 
a penhora existe e será válida sempre que 
atenda às demais exigências formuladas em 
lei. Só poderá não ser eficaz em relação a 
terceiros" (A Refonna do Código de Proces
so Civil, S. Paulo, Malheiros, 1995, p. 247). 

Da mesma forma, valendo como interpre
tação autêntica do espírito legal da reforma, 
porque provindas de juristas que trabalharam 
diretamente na elaboração dos textos refe
rentes ao processo de execução na Comissão 
de Revisão final dos Projetos de Reforma. 
são as conclusões de Sálvio de Figueiredo 
Teixeira (Código de Processo Civil Anotado. 
S. Paulo, Saraiva, 6.' ed .. no prelo, e, tb.: 
Tribunal do Direito, março/95), Donaldo 
Armelin, Humberto Theodoro Ir. e Fátima 
Nancy Andrighi (que as vêm externando em 
aulas e palestras sobre a matéria, explicando, 
ainda, que a escrita do texto fugiu ao 
controle redacional da Comissão. ao fim dos 
trabalhos legiferantes). 

Por fim, com o notório peso específico, 
atualizando, em tempo recorde, a magnífica 
obra, Theotonio Negrão, sem aludir ao' re
gistro, confirma a contagem do prazo para 

embargos a partir da "juntada aos autos do 
mandado de intimação cumprido" (Código 
de Processo Civil, 26.' ed., Saraiva, 1995. 
p. 540, nota 21 do art. 738). 

4. Seja essa a interpretação: a) o registro 
da penhora não é ato dela constitutivo, no 
que tange ao perfazimento, que se completa 
com a intimação da penhora ao devedor, 
independentemente de registro; b) o início 
do prazo para oferecimento de embargos 
conta-se a partir da juntada do mandado de 
penhora, com a intimação do devedor, aos 
autos, sem obrigatoriedade do registro pré
vio da penhora; c) o registro da penhora será 
necessário para conseqüências relativamente 
à fraude de execução; d) não se levará a 
hasta pública bem imóvel sem o registro da 
penhora. 

São extratos de interpretação que se afi
nam com os objetivos da Reforma do Código 
de Processo Civil, exatamente os de simpli
ficar e agilizar, explicitados pelos redatores 
dos textos dos projetos, como, por todos, 
sintetizaram seus motores principais. os Mins. 
Sâlvio de Figueiredo Teixeira e Athos 
Gusmão Carneiro, que ressaltaram "a von
tade generalizada em mudar o que não vem 
funcionando bem, dotando a atual legislação 
processual civil brasileira codificada de 
mecanismos mais ágeis e eficazes, para 
tornar o nosso processo apto a realizar os 
seus objetivos e melhor servir à sociedade" 
(A Reforma do Processo Civil - Simpli
ficação e Agilização, - Seleções Jurídicas 
COA D-A DV, Fev.l93, p. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




