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4. PENHOR  
4.1. Conceito  
- O que caracteriza o penhor?  
- Transfere-se a posse ou propriedade?  
- Em alguma hipótese não se transfere a posse?  
 
4.2. Espécies de penhor  
 

 
 
4.3. Objeto do penhor 
- Quais objetos são passiveis de penhor?  
- Objetos impenhoráveis na forma do art. 655 do CPC/73 são passiveis de penhor?  
 
4.4. Características do penhor 
- Na forma do inc. I do art. 92 do CC/02, o penhor é a obrigação principal ou acessório?  
- O pagamento de uma parcela implica na conseqüente redução da garantia?  
- É garantia temporária  
- Contrato real: que significa?  
- Permitida a cláusula comissória?  
 
4.5. Constituição do penhor  
- Instrumentaliza-se por ato negocial: instrumento particular ou escritura pública?  
- Registro público é necessário?  
- Onde se registra o penhor?  
 
4.6. Excussão do bem e direitos decorrentes da garantia 
- Qual o principal direito do credor pignoratício?  
- Quais são as formas de venda?  
- Que direitos possuir o credor sobre a coisa?  
- Credor tem o direito de permanecer com a coisa até o integral pagamento da dívida?  
- Tem direito de se sub-rogar na indenização do seguro?  
 
4.7. Obrigações do credor pignoratício 
- CC/02, art. 1.435   
 

Espécies 

Comum Rural 

Agrícola Pecuário 

Industrial 
e 

mercantil

Direito e 
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crédito
Veículos Legal 



 Direito das Coisas II  

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 18 

 

4.8. Vencimento da obrigação  
- Regra: no termo pactuado! 
- Há vencimento antecipado?  
 
4.9. Extinção do penhor 
- Enquanto não pago, vige o penhor: mas este é perpetuo?  
 
4.10. Penhor rural  
 
4.10.1. Caracterização e classificação  
- CC/02 e Lei nº 492, de 30 de agosto de 1937, tratam da matéria em conjunto! 
- Do que trata esta espécie de penhor?  
- Quais suas modalidades?  
- Qual sua forma de constituição?  
- Há prazo máximo de duração do contrato?  
- Imóvel rural que já se encontra hipotecado: pode-se constituir um penhor?  
- A coisa dada em garantia fica na posse de quem? E, pode a outra parte fazer a 
verificação do estado da coisa?  
- Que pode ser objeto do penhor agrícola?  

> Assim, a obrigação deve guardar pertinência com a garantia?  
> Pode-se manter a garantia para além do prazo estabelecido?  

- Que pode ser objeto do penhor pecuário?  
> Pode-se vender os animais, enquanto pendente a garantia?  
- Em caso de morte do animal, extinta estará o penhor?  

- penhor rural: garantia na posse do devedor  
 
4.10.2. Requisitos   
- Requisitos mínimos: CC/02, art. 1.424  
- Safra: deve-se indicar local em que será constituída  
- Animais: deve indicar a precisa localização destes e sua respectiva raça  
- Prazo máximo de duração  
 
4.10.3. Registro no ofício imobiliário  
- É necessário o registro?  
- Se sim, onde se leva à registro?  
- Em havendo prorrogação do contrato, deve-se averbá-la?  
 
4.10.4. Cédula rural pignoratícia  
- Que é a cédula rural pignoratícia?  
- Normatização é dada pelos artigos 14 e 15 da Lei nº 492/37 
- Qual sua finalidade?  
 
4.10.5. Procedimento judicial para a cobrança da dívida   
- Qual é o procedimento para a cobrança judicial?  
 
4.11. Penhor industrial e mercantil  
- Sua constituição depende da transmissão da posse da coisa ao credor pignoratício?  
- Formaliza-se por escrito particular ou público!  
- Depende registro? Se sim, onde se registra?  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0492.htm
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- É permitida a extração de cédula pignoratícia?  
- Quais são os objetos passiveis de penhor industrial?  
- Dívida deve ser eminentemente voltada ao fomento da atividade industrial ou 
mercantil?  
- Quais os requisitos que devem constar do instrumento?  
- Pode-se alterar as coisas empenhadas?  
- Credor pignoratício tem o direito de verificar o estado das coisas?  
 
4.12. Penhor de direitos e de títulos de crédito  
- Objeto de incidência  
- Como se dá a sua constituição?  

> Qual a finalidade do registro no Cartório de Títulos e documentos?  
- É necessária a notificação do devedor?  
- Após ser dado em garantia, qual a conduta esperada do credor? - Qual são as 
obrigações do credor?  
- Concurso de credores: CC/02, art. 1.456  
- Anuência do credor: CC/02, art. 1.457  
 
4.13. Penhor de veículos  
- Inovação do CC/02 
- Pode recair sobre qualquer veículo?  
- Como se dá sua constituição?  
 > Basta o registro no Cartório de Títulos e Documentos?  
- É obrigatório a contratação de seguro ao veículo?  
- Verificação do veículo pelo credor, é possível?  
- Venda do veículo acarreta o vencimento antecipado da dívida?  
- Há prazo máximo de duração?  
 
4.14. Penhor legal 
- Por que da existência desta espécie de penhor?  
- Que situações ocorre?  
- Quais são as despesas contempladas?  
- Qual o limite da garantia?  
- Pode reter os objetos até o pagamento da obrigação?  
- Depende de homologação judicial: CC/02, art. 1.471  
- Exigência de caução: CC/02, art. 1.472  
- Procedimento: CPC/73, arts. 874 a 876.  


