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DIREITO CIVIL V – DIREITO DAS COISAS II 

PROFESSOR VILMAR 

Assunto 13.1 - PENHOR  

 

Penhor 

            A palavra penhor vem do latim “pignus”, por isso se diz credor pignoratício o 

credor que tem uma coisa empenhada como garantia.  

 

Não confundam penhor com penhora;  

PENHOR é direito real de garantia; PENHORA é ato do oficial de justiça no processo de 

execução, assunto que vocês vão estudar em processo civil;  

a coisa objeto de penhora se diz penhorada,  

e a coisa objeto de penhor se diz empenhada. 

           

  Conceito de penhor: direito real de garantia sobre coisa móvel alheia cuja posse, no penhor 

comum, é transferida ao credor, que fica com o direito de promover a sua venda judicial e 

preferir no pagamento a outros credores, caso a dívida não seja paga no vencimento (1431).   

Da Constituição do Penhor 

Art. 1.431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia 

do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa 

móvel, suscetível de alienação. 

Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas 

empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. 

Art. 1.432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro, por qualquer dos 

contratantes; o do penhor comum será registrado no Cartório de Títulos e Documentos. 

 

A hipoteca, que veremos na próxima semana, incide sobre imóveis e a posse da coisa 

hipotecada fica com o devedor. 

           o penhor só incide sobre móveis (ex: jóias, máquinas, animais, veículos) e que 

a posse da coisa, no penhor comum (ex: jóias), se transfere ao credor antes do 

vencimento.  
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Já no penhor especial (ex: máquinas, animais, veículos), a coisa móvel permanece 

com o devedor, como na hipoteca, e só passa para o credor vender se a dívida não 

for paga (pú do 1431).  

 

No penhor comum, paga a dívida, o credor devolve o bem ao devedor.   

O penhor especial (como a hipoteca e a alienação fiduciária) tem esta vantagem, de 

não desapossar o devedor de seu bem dado em garantia. O devedor obtém o 

empréstimo e ainda conserva a garantia consigo. 

 

            O penhor, como toda garantia, tem importância social pois estimula o credor a 

emprestar, e quanto mais dinheiro na economia mais os consumidores se equipam, mais as 

lojas vendem, mais as fábricas produzem, mais os empresários lucram, mais empregos são 

gerados e mais impostos são arrecadados. Enfim, todos ganham e o crédito deve ser protegido 

para estimular o desenvolvimento social e econômico de qualquer país. Não tenham “pena” 

de devedor, tenham respeito pela importância do crédito.  Proteger o devedor é desestimular o 

credor a emprestar, e sem dinheiro a economia não funciona. 

            Em nosso país é a Caixa Econômica Federal que tem o monopólio do penhor 

comum, e quem mais procura o “prego” ( = nome popular do penhor) são as mulheres 

para empenhar alianças, pulseiras e colares. A Caixa avalia a jóia e empresta 130% do 

valor da jóia, cobrando juros mensais até o efetivo pagamento da dívida. (Fonte: Site da 

CEF, em 29.10.2013). Os juros do penhor são menores do que os do cheque especial ou 

do cartão de crédito. Vale a pena! 

             

A coisa empenhada pode ser oferecida pelo devedor ou por um terceiro, assim nada impede 

que um amigo empreste uma jóia para alguém empenhar e obter um empréstimo. Mas este 

amigo não é co-devedor, de modo que o 1430 não incide sobre ele. 

 

            ESPÉCIES DE PENHOR: 

            1 – Penhor comum ou convencional: é o penhor de jóias feito na CEF conforme já 

dito acima; celebra-se por contrato com as  formalidades do 1424, e registro no Cartório de 

Títulos e Documentos (1432). Não exige escritura pública, de modo que tal contrato pode ser 

feito por instrumento particular, ou seja, no escritório do advogado. No penhor comum a 

publicidade do penhor se dá pela transferência da posse ao credor, pois a coisa empenhada 

fica com o credor. 
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Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca 

declararão, sob pena de não terem eficácia: 

I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; 

II - o prazo fixado para pagamento; 

III - a taxa dos juros, se houver; 

IV - o bem dado em garantia com as suas especificações. 

 

Art. 1.432. O instrumento do penhor deverá ser levado a 

registro, por qualquer dos contratantes; o do penhor comum será 

registrado no Cartório de Títulos e Documentos. 

 

 

            DIREITOS DO CREDOR PIGNORATÍCIO:  

adquire a posse da coisa empenhada, e pode retê-la e executá-la para vendê-la judicialmente 

até ser ressarcido do valor emprestado (art. 1433) 

Art. 1.433. O credor pignoratício tem direito: 

I - à posse da coisa empenhada; 

II - à retenção dela, até que o indenizem das despesas 

devidamente justificadas, que tiver feito, não sendo ocasionadas por 

culpa sua; 

III - ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício 

da coisa empenhada; 

IV - a promover a execução judicial, ou a venda amigável, se 

lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor 

mediante procuração; 

V - a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se 

encontra em seu poder; 

VI - a promover a venda antecipada, mediante prévia 

autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa 

empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O 

dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, 

substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea. 

 

            DEVERES DO CREDOR PIGNORATÍCIO:  

guardar a coisa como depositário, conservando-a e devolvendo-a ao proprietário após o 

pagamento da dívida; deve também o credor entregar ao devedor o que sobrar do preço da 

coisa, na hipótese de sua venda judicial para pagamento da dívida. (Art. 1435). 
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Art. 1.435. O credor pignoratício é obrigado: 

I - à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono 

a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada 

na dívida, até a concorrente quantia, a importância da 

responsabilidade; 

II - à defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência, ao 

dono dela, das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de 

ação possessória; 

III - a imputar o valor dos frutos, de que se apropriar (art. 

1.433, inciso V) nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no 

capital da obrigação garantida, sucessivamente; 

IV - a restituí-la, com os respectivos frutos e acessões, uma 

vez paga a dívida; 

V - a entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, 

no caso do inciso IV do art. 1.433. 

 

 

            Direitos e obrigações do devedor pignoratício: se opõem aos direitos e deveres do 

credor. O devedor conserva a propriedade e posse indireta da coisa empenhada até pagar a 

dívida. 

            2 – PENHOR LEGAL:  

 

não depende de contrato, como o penhor convencional, mas sim é imposto pela lei nas 

hipóteses do art. 1467.  

Art. 1.467. São credores pignoratícios, independentemente de 

convenção: 

I - os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou alimento, 

sobre as bagagens, móveis, jóias ou dinheiro que os seus 

consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou 

estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito; 

II - o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens 

móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo 

prédio, pelos aluguéis ou rendas. 

Então o dono do hotel pode vender judicialmente a bagagem do hóspede para se ressarcir de 

eventuais diárias não pagas; é por isso inclusive que o preço das diárias fica exposto 

publicamente, muitas vezes acima do preço efetivo cobrado, afinal o hoteleiro está lidando 

com estranhos (vide 1468);  

Art. 1.468. A conta das dívidas enumeradas no inciso I do artigo antecedente será 

extraída conforme a tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos preços de 

hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. 
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idem o locador pode se apossar dos móveis do inquilino para se ressarcir de eventuais 

aluguéis não pagos (1469). 

Art. 1.469. Em cada um dos casos do art. 1.467, o credor poderá tomar em garantia um 

ou mais objetos até o valor da dívida. 

 

            O penhor legal é justo mas é polêmico, e deve ser feito sem violência, com ordem do 

Juiz, salvo situações de emergência, autorizando a lei excepcionalmente o penhor com as 

próprias mãos, mas repito sem violência (1470 – este artigo autoriza a justiça com as próprias 

mãos, mas se justifica pela ética e interesse econômico de proteger o credor). Nesta hipótese 

de penhor extrajudicial, o credor deverá imediatamente comunicá-lo ao Juiz, pois antes da 

homologação judicial o credor só terá detenção dos bens empenhados (1471). 

Art. 1.470. Os credores, compreendidos no art. 1.467, podem fazer efetivo o penhor, 

antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos 

devedores comprovante dos bens de que se apossarem. 

Art. 1.471. Tomado o penhor, requererá o credor, ato contínuo, a sua homologação 

judicial. 

Art. 1.472. Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. 

 

3 – PENHOR RURAL:  

subdivide-se em agrícola e pecuário;  

o penhor agrícola incide sobre culturas e plantações (1442)  

Do Penhor Agrícola 

Art. 1.442. Podem ser objeto de penhor: 

I - máquinas e instrumentos de agricultura; 

II - colheitas pendentes, ou em via de formação; 

III - frutos acondicionados ou armazenados; 

IV - lenha cortada e carvão vegetal; 

V - animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. 
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Art. 1.443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, 

abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu 

em garantia. 

Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir 

com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo 

penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na 

colheita seguinte. 

 

 

e o penhor pecuário sobre animais domésticos (1444).  

 

DO PENHOR PECUÁRIO 

Art. 1.444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, 

agrícola ou de lacticínios. 

Art. 1.445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio 

consentimento, por escrito, do credor. 

Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou, por 

negligência, ameace prejudicar o credor, poderá este requerer se depositem os animais sob a 

guarda de terceiro, ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato. 

Art. 1.446. Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam 

sub-rogados no penhor. 

Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não terá eficácia 

contra terceiros, se não constar de menção adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser 

averbada. 

 

Ambos exigem contrato solene (1424), seja particular ou público, registrado no Cartório de 

Imóveis do lugar da fazenda (1438).  

Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular, 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as 

coisas empenhadas. 

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com penhor rural, 

o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula rural pignoratícia, na forma determinada 

em lei especial. 
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A posse da coisa empenhada permanece com o devedor, o que é uma grande vantagem para o 

devedor, como na hipoteca, e ao contrário do penhor convencional. O devedor fica assim 

utilizando os bens empenhados e usa o dinheiro para melhorar sua produção, trazendo 

progresso para o campo. É por isso que não se pode depois ter pena do devedor: ele usou o 

dinheiro do credor para gerar emprego e renda, e se por má-fé ou incompetência não obteve o 

resultado esperado, precisa pagar a dívida  e ter seus bens executados. Muitas vezes o 

devedor alega a “crise”, ou a “seca”, para justificar sua inadimplência, mas tais fatores 

sempre existiram e nunca impediram empresários mais capazes de se desenvolver. Proteger o 

devedor, como já disse, é prejudicar os bons pagadores e é frustrar o credor, que na próxima 

vez deixará de emprestar, ou vai  cobrar juros mais altos, ou exigir mais garantias, e sem 

crédito não existe progresso, perdemos todos. 

 

ATIVIDADE 6º C 

Pedro é fazendeiro e toma um empréstimo bancário de R$ 50.000,00, oferecendo a 

colheita que já plantou e não colheu como garantia. Ocorre que a colheita não deu os frutos 

esperados, conseguindo-se apenas R$ 30.000,00 com esta. 

Pedro procura o banco que lhe emprestara o dinheiro e esse se recusa a emprestar 

mais dinheiro para a próxima safra. Pedro consegue financiamento em outro banco. Pergunta-

se: 

1. Quais as situaççoes  

 

4 – PENHOR INDUSTRIAL: é o das máquinas e demais objetos do 1.447. Interessa ao 

Direito Comercial. Existem muitas normas, decretos e portarias regulamentando o penhor 

especial, que só vale a penas vocês conhecerem caso queiram se especializar neste assunto. 

 

5 – PENHOR MERCANTIL: é o das mercadorias depositadas em armazéns, conforme 

p.ú. do 1.447. Exige registro no Cartório de Imóveis do lugar do armazém (1.448). 

 

6 – PENHOR DE DIREITOS E DE TÍTULOS DE CRÉDITO: incide sobre o direito autoral 

ou sobre um cheque ou uma nota promissória (1451).  

Art. 1.451. Podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de cessão, sobre coisas 

móveis. 

 

Então o proprietário intelectual de obra autoral pode empenhá-la, afinal o direito do autor, 

embora incorpóreo, também integra o patrimônio das pessoas. E tudo que é alienável é 
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empenhável. Já vimos Direito do Autor no semestre passado, outro ótimo tema para a 

monografia de final de curso. O penhor de direitos exige registro no Cartório de Títulos e 

Documentos (1452). Já o penhor de título de crédito se perfaz pela tradição do título ao 

credor (1458). 

 

7 – PENHOR DE VEÍCULOS:  

é novidade do CC e é mais um instrumento para aumentar a venda de veículos, juntamente 

com o leasing, a venda com reserva de domínio e a alienação fiduciária (1461).  

Do Penhor de Veículos 

Art. 1.461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de 

transporte ou condução. 

 

Aplica-se também a caminhões, lanchas, etc. Já navios e aviões sujeitam-se a hipoteca, que 

veremos na próxima aula. Na prática a alienação fiduciária é mais utilizada por ser melhor 

para o credor, como veremos em breve.  

O penhor de veículos exige anotação no documento do veículo (1462). O art. 1463 traz uma 

determinação que deveria ser extensiva ao leasing e à alienação fiduciária, afinal já sabemos 

que o contrato de seguro é importante por dividir por muitos o prejuízo imposto a alguém 

pelo destino. A falta de seguro representa um grande problema para o devedor caso o veículo 

venha a sofrer um roubo ou acidente, pois o devedor fica sem o bem e ainda tem que pagar a 

dívida. 

Art. 1.462. Constitui-se o penhor, a que se refere o artigo antecedente, mediante 

instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Títulos e Documentos do 

domicílio do devedor, e anotado no certificado de propriedade. 

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá 

o devedor emitir cédula de crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. 

Art. 1.463. Não se fará o penhor de veículos sem que estejam previamente segurados 

contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros. 

Art. 1.464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, 

inspecionando-o onde se achar, por si ou por pessoa que credenciar. 

 

Art. 1.465. A alienação, ou a mudança, do veículo empenhado sem prévia comunicação ao 

credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. 
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Art. 1.466. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de dois anos, 

prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro 

respectivo. 

 

            EXTINÇÃO DO PENHOR: vejamos o art. 1436 e mais outras duas hipóteses: 

Art. 1.436. Extingue-se o penhor: 

I - extinguindo-se a obrigação; 

I – o penhor é direito acessório, assim a extinção da dívida, ou sua anulação, implica na 

extinção da garantia; se a dívida prescrever se torna obrigação natural, até pode ser 

espontaneamente paga (lembram?), mas a garantia se extingue. 

 

II - perecendo a coisa; 

                    II – perecendo a coisa: a garantia consiste numa coisa que, se perecer, 

extinguirá a própria garantia (ex: jóia empenhada que é roubada na Caixa; o banco perde a 

garantia e vai ter que indenizar o devedor após o pagamento da dívida; se a coisa tinha seguro 

o credor vai se sub-rogar na indenização: vide § 1º do 1425). 

 

III - renunciando o credor; 

            III – se o credor pode perdoar a dívida, pode também dispensar a garantia; a renúncia 

da garantia não implica em renúncia do crédito, o credor está simplesmente demonstrando 

que confia no devedor (§ 1º do 1436). A renúncia da garantia é unilateral, independe de 

aceitação do devedor, enquanto a remissão do crédito exige aceitação, afinal pagar é um 

direito e o devedor sempre pode consignar o pagamento. 

 

IV - confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa; 

            IV – o penhor é direito real na coisa alheia; não se admite penhor na coisa própria; se 

o credor comprar/herdar/ganhar a coisa empenhada extingue-se a garantia, mas a dívida 

permanece. 

 

V - dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, 

feita pelo credor ou por ele autorizada. 

            V – isso ocorre no processo de execução, se o devedor não pagar a dívida; 
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§ 1
o
 Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do 

penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir 

à sua substituição por outra garantia. 

§ 2
o
 Operando-se a confusão tão-somente quanto a parte da dívida pignoratícia, 

subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. 

 

               VI – pela resolução da propriedade: vimos propriedade resolúvel no semestre 

passado, então se o devedor dá uma coisa em garantia e depois vem a perder a propriedade 

sobre essa coisa, a garantia se extingue (ex: A herda uma jóia e dá essa jóia em garantia, só 

que depois se descobre que o testamento era falso, então A vai perder a jóia, vai ter sua 

propriedade resolvida/extinta). 

            VII – pelo decurso do prazo pois algumas espécies de penhor têm prazo máximo 

(1439, 1466). 

            Extinto o penhor, deve ser cancelado o registro no mesmo cartório onde foi feito, 

para fins de publicidade (1437). 

 

 

 

PENHOR CAIXA  

Siga o passo-a-passo: 

 

1. Procure uma agência de penhor da CAIXA. 

Procure uma agência da CAIXA que realize a penhora de bens. Nela, você poderá tirar 

eventuais dúvidas sobre esse tipo de empréstimo. 

2. Entregue a documentação solicitada e o bem. 

Apresente RG, CPF em situação regular na Receita Federal, o comprovante de residência e o 

bem que você deseja penhorar. 
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3. Retire o dinheiro 

O empréstimo é liberado na hora, após a aprovação da penhora. 

4. Importante:  

Não é permitido fornecer empréstimo por procuração, a não ser que o pedido seja feito por 

alguém que não saiba ou não possa ler e escrever. Nesse caso, é necessário que haja alguém 

com poderes específicos para tomar empréstimo, firmar compromisso em título de crédito e 

constituir garantia. 


