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Penhora 
 
Ato de apreensão e depósito de bens para satisfação do 
crédito do executado 
 
Art. 883 da CLT - Não pagando o executado, nem 
garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, 
tantos quantos bastem ao pagamento da importância da 
condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo 
estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que 
for ajuizada a reclamação inicial. (Redação dada pela Lei nº 
2.244, de 23.6.1954) 
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Art. 883-A da CLT -  A decisão judicial transitada em julgado 
somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do 
nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nos 
termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e 
cinco dias a contar da citação do executado, se não houver 
garantia do juízo.  
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Citação  artigo 880 da CLT – 48 horas  
1) pagar, inclusive contribuições  
2) garantir a execução  
3) Apresentação de seguro-garantia ou nomeação de bens 

à penhora  
4)   fica inerte (penhora) 
  
Forma de Citação 
 
• Feita por oficial de justiça  
• Citação por edital:  procurado por 2 vezes em 48horas 
mais   não encontrado   



 
Penhora. Expropriação e Suas Modalidades 

 

Art. 882 da CLT  O executado que não pagar a importância 
reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da 
quantia correspondente, atualizada e acrescida das 
despesas processuais, apresentação de seguro-garantia 
judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a 
ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo 
Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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• Aplicação do artigo 848, parágrafo único do CPC 

 
Art. 848 As partes poderão requerer a substituição da 
penhora se ______________________________________ 
Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança 
bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não 
inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta 
por cento. 
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OJ 59 da SDI-2 DO TST. Mandado de segurança. Penhora. 
Carta de fiança bancária. Seguro garantia judicial (nova 
redação em decorrência do CPC de 2015) (Inserida em 
20.09.2000 - Alterada pela Res. 209/2016  DeJT 
01/06/2016) 

 
A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, 
desde que em valor não inferior ao do débito em execução, 
acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para 
efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no 
art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973). 
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2ª Jornada de direito e processo do trabalho Enunciado nº 
119 - EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. 
ACRÉSCIMO DE 30% 
 A ACEITAÇÃO DO SEGURO-GARANTIA JUDICIAL PREVISTO 
NO ART. 882 DA CLT PRESSUPÕE O ACRÉSCIMO DE 30% DO 
DÉBITO, POR APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 835, § 2º, DO 
CPC.   
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Ordem de indicação de bens a penhora (CLT art. 882 C/C 
art. 835 do CPC)  

Art. 835.A penhora observará, preferencialmente, a 
seguinte ordem: 

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 
instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do 
Distrito Federal com cotação em mercado; 

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 

IV - veículos de via terrestre; 

V - bens imóveis; 
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VI - bens móveis em geral; 

VII - semoventes; 

VIII - navios e aeronaves; 

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; 

X - percentual do faturamento de empresa devedora; 

XI - pedras e metais preciosos; 

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra 
e venda e de alienação fiduciária em garantia; 

XIII - outros direitos. 
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§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas 
demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de 
acordo com as circunstâncias do caso concreto. 

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a 
dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, 
desde que em valor não inferior ao do débito constante 
da inicial, acrescido de trinta por cento. 

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá 
sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a 
terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. 
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Não fere direito líquido e certo penhora em dinheiro na 
execução definitiva.  (Sum 417 do TST)   

Súmula nº 417 do TST 

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM 
DINHEIRO (alterado o item I, atualizado o item II e 
cancelado o item III, modulando-se os efeitos da 
presente redação de forma a atingir unicamente as 
penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas 
a partir de 18.03.2016, data de vigência do CPC de 2015) 
- Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016 

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato 
judicial que determina penhora em dinheiro do executado 



 
Penhora. Expropriação e Suas Modalidades 

 

para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e 
obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 
(art. 655 do CPC de 1973).  
II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, 
não tem o executado direito líquido e certo a que os valores 
penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio 
banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do 
CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973). (ex-OJ nº 61 da 
SBDI-2 - inserida em 20.09.2000). 
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- Penhora on-line 
Mediante convenio firmado com o Banco Central do Brasil e 
o Tribunal Superior do Trabalho, o juiz do trabalho, 
previamente cadastrado e com senha específica, passou , 
“via internet” a ter a possibilidade de localizar a conta 
devedor trabalhista (executado) efetuando a respectiva 
penhora on-line. 
 
Artigo 854 do CPC dispõe sobre o procedimento para 
penhora em dinheiro pelo BACEN-JUD, o qual aplicável ao 
Processo do Trabalho, como prevê a IN 39/2016 do TST:  
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Art. 854 do CPC - Para possibilitar a penhora de dinheiro 
em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 
ato ao executado, determinará às instituições financeiras, 
por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 
executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor 
indicado na execução. 

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da 
resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de 
eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser 
cumprido pela instituição financeira em igual prazo. 
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§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do 
executado, este será intimado na pessoa de seu advogado 
ou, não o tendo, pessoalmente. 

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, 
comprovar que: 

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
financeiros. 

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do 
§ 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual 
indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido 
pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. 
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§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 
executado, converter-se-á a indisponibilidade em 
penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 
devendo o juiz da execução determinar à instituição 
financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, transfira o montante indisponível para 
conta vinculada ao juízo da execução. 

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o 
juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico 
gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 
nacional, a notificação da instituição financeira para que, 
em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a 
indisponibilidade. 
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§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de 
seu cancelamento e de determinação de penhora 
previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema 
eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 
financeiro nacional. 

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos 
prejuízos causados ao executado em decorrência da 
indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior 
ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na 
hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim 
determinar o juiz. 
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§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, 
o juiz, a requerimento do exequente, determinará às 
instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 
gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, 
que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em 
nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida 
executada ou que tenha dado causa à violação de direito 
ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a 
responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei. 
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- Penhora na Renda 
O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito 
exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável 
o exercício da atividade empresarial (artigo 866, § 1º do 
CPC). 
 
OJ 93 da SDI II PENHORA SOBRE PARTE DA RENDA DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE (alterada 
em decorrência do CPC de 2015) Nos termos do art. 866 do 
CPC de 2015, é admissível a penhora sobre a renda mensal 
ou faturamento de empresa, limitada a percentual, que não 
comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, 
desde que não haja outros bens penhoráveis 
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ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação ou 
insuficientes para satisfazer o crédito executado. 
 
Avaliação, Leilão, arrematação, adjudicação e remição 
 
-Avaliação 
 
Feita por Oficial de Justiça 
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- Leilão 

Art. 888 - Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 
contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na 
sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se 
houver, com a antecedência de vinte (20) dias. (Redação 
dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970) 

§ 1º A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar 
anunciados e os bens serão vendidos pelo maior lance, 
tendo o exequente preferência para a adjudicação. 
(Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970) 
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§ 2º O arrematante deverá garantir o lance com o sinal 
correspondente a 20% (vinte por cento) do seu valor. 
(Redação dada pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970) 

 

§ 3º Não havendo licitante, e não requerendo o 
exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão 
os mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo Juiz 
ou Presidente. (Redação dada pela Lei nº 5.584, de 
26.6.1970) 
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§ 4º Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 
24 (vinte e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, 
em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste 
artigo, voltando à praça os bens executados. (Redação dada 
pela Lei nº 5.584, de 26.6.1970) 
 
- Arrematação  
Consiste na venda, pelo Estado, de forma coercitiva, dos 
bens do executado, objetivando satisfazer o crédito do 
exequente, realizado por intermédio de leilão. 
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- Adjudicação 
A adjudicação consiste no ato  processual em que o 
exequente ou terceiros interessados, por vontade própria, 
incorpora ao seu patrimônio bens penhorados que foram 
levados a hasta pública. (artigo 876 do CPC). 
 
OJ 66 da SDI-2 do TST – MANDADO DE SEGURANÇA – 
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO – 
INCABÍVEL -  É incabível o mandado de segurança contra 
sentença homologatória de adjudicação, uma vez que existe 
meio próprio para impugnar o ato judicial, consistente nos 
embargos à adjudicação. 
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- Remissão 
 

A remissão consiste no ato processual do pagamento da 
totalidade da dívida executiva pelo devedor, liberando-se os 
bens constritos e, privilegiando-se, assim, o princípio da não 
prejudicialidade do devedor. 
 
Suspensão da Execução 
 
O artigo 836 do CPC dispõe que não se fará a penhora 
quando ficar evidente que o produto da alienação dos bens 
encontrados será inteiramente absorvido pelo pagamento 
das custas da execução.   
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Art. 836 Não se levará a efeito a penhora quando ficar 
evidente que o produto da execução dos bens 
encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento 
das custas da execução.  

§ 1º Quando não encontrar bens penhoráveis, 
independentemente de determinação judicial expressa, o 
oficial de justiça descreverá na certidão os bens que 
guarnecem a residência ou o estabelecimento do 
executado, quando este for pessoa jurídica. 

§ 2º Elaborada a lista, o executado ou seu representante 
legal será nomeado depositário provisório de tais bens 
até ulterior determinação do juiz. 
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Na primeira hipótese, caberá o magistrado, nos termos do 
artigo 40 da Lei 6.830 de 1980, suspender o curso da 
execução trabalhista enquanto não for localizado o devedor 
ou forem encontrados bens sobre os quais possa recair a 
penhora. 
Decorrido o prazo máximo de um ano de suspensão do 
curso da execução, sem que seja localizado o devedor  ou 
encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 
arquivamento dos autos, os quais poderão ser 
desarquivados, a qualquer tempo, pra prosseguimento da 
execução, caso sejam encontrados o devedor ou os bens 
(art. 40, §§ 2º e 3º da LEI 6.830/80). 
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Parcelamento da dívida 
 
Artigo 916 do CPC – No prazo para embargos, reconhecendo 
o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 
por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, o executado poderá requerer que 
lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um 
por cento ao mês. 
§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o 
preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá 
o requerimento em 5 (cinco) dias. 
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§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado 
terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao 
exequente seu levantamento. 
§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia 
depositada, e serão suspensos os atos executivos. 
§ 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, 
mantido o depósito, que será convertido em penhora. 
§ 5º O não pagamento de qualquer das prestações 
acarretará cumulativamente: 
I - o vencimento das prestações subsequentes e o 
prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos 
atos executivos; 
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II - a imposição ao executado de multa de dez por cento 
sobre o valor das prestações não pagas. 
§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo 
importa renúncia ao direito de opor embargos 
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento 
da sentença. 
 


