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O que é o Penhora OnLine? 
É um sistema desenvolvido e mantido pela Associação dos Registradores 

Imobiliários de São Paulo (ARISP), com o apoio institucional do Instituto de 

Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), cedido ao TJAL por meio do TERMO DE ADESÃO 

N° 057.  

Foi desenvolvido pensando em interligar o Poder Judiciário ao Registro de 

Imóveis. O sistema permite realizar pesquisa de bens pelo CPF/CNPJ ou pedir uma 

certidão digital através do número da matrícula. Além disso, é possível também a 

solicitação de Penhora, Arresto e Sequestro. O Registro de Imóveis responde via 

sistema a certidão digital da matrícula, que pode ser salva ou impressa para 

arquivamento no processo. 

Como é feita a liberação do acesso? 
O primeiro passo para liberação do acesso à aplicação é o cadastramento inicial 

dos usuários. Este pré cadastro foi realizado pela ARISP, após o envio de relação 

completa de Magistrados e Chefes de secretaria, já realizado pelo Tribunal de 

Justiça.  

Quem pode acessá-lo? 
 Magistrados 

 Chefes de secretaria (administradores locais) 

 Oficiais de justiça 

Como acessar o Penhora OnLine 
O primeiro acesso pode ser feito tanto pelo MAGISTRADO quanto pelo CHEFE 

DE SECRETARIA. Os passos necessários para iniciar o uso da ferramenta com sucesso 

são: 

1. O usuário deve dispor de certificado digital. 
2. Insira o certificado no computador e certifique-se de que o dispositivo está 

plenamente funcional na estação de trabalho. 
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3. Abra o navegador e acesse https://www.penhoraonline.org.br/. Clique na 
imagem “Autenticação com Certificado Digital”, conforme indicado na imagem 
abaixo: 

 
4. Selecione o certificado e clique em “AUTENTICAR”. Em seguida, introduza o seu 

PIN. 

 
5. Se já for um usuário cadastrado, surgirá a tela principal do sistema: 

 
6. Caso contrário, se ainda não tiver cadastro, o sistema automaticamente 

conduzirá-lo para uma tela específica para este fim. É um procedimento simples, 

https://www.penhoraonline.org.br/
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basta seguir o passo a passo oferecido. É importante lembrar que, após o 
cadastro, o usuário não estará automaticamente ativado, cabendo ao 
administrador da vara, função atribuída ao chefe de secretaria, fazer esta 
ativação. 

7. Por fim, é imprescindível a leitura do manual do usuário do Penhora Online, 
criado pela ARISP, para aprofundar o conhecimento sobre o uso da ferramenta.  

Perguntas frequentes 
É necessário me cadastrar? 

Não, isso já foi feito. Foi enviada uma lista de Magistrados e Chefes de 

secretaria ao órgão provedor do serviço. Este, por sua vez, alimentou um banco de 

dados com as informações fornecidas.  

E pra quem ainda não está cadastrado, o que deve ser 
feito? 

Vá à página do penhora online. Realize a autenticação no sistema pelos passos 

mostrados acima. Caso o usuário não tenha cadastro, o sistema automaticamente 

detectará esta condição e conduzirá-lo para uma tela específica. Encerrado esta 

etapa, o usuário estará cadastrado, porém na situação desativado.  

O chefe de secretaria, ou outra pessoa designada para ser o administrador de 

usuários da vara, é o responsável por ativar o usuário recém cadastrado. A partir daí, 

o acesso estará liberado. 

Qual a senha que foi cadastrada para mim? 
Não foi realizado um cadastro prévio de senha. A autenticação é realizada pelo 

próprio certificado digital. 

Não consigo me autenticar no sistema 
Este problema pode estar relacionado à leitura do certificado digital pelo 

sistema. Existem 3 cenários possíveis: 

Cenário 1 – o token (certificado digital) não foi inserido no computador 
Insira o token e tente novamente o processo de autenticação. 

https://www.oficioeletronico.com.br/Downloads/manual_penhora.pdf
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Cenário 2 - Incompatibilidade do navegador com o token 
Existem casos em que o navegador não está com o plugin necessário para 

realizar a leitura do token. Testar a CNIB em outros navegadores, como Chrome, 

Firefox ou Internet Explorer. 

Cenário 3 - Incompatibilidade do equipamento com o token 
Verififcar se o token está funcionando para outros sistemas na mesma 

estação de trabalho. Por exemplo, verificar se está plenamente funcional na 

máquina com outros serviços, como o site da Receita Federal ou o SAJ, por exemplo. 

Se ainda assim não estiver funcionando, o problema pode estar na interação do 

token com o computador: 

 Teste o acesso ao sistema em outros computadores próximos e cheque 
cada cenário explicado anteriormente, um a um. 

 Mesmo assim, se o problema persistir, acione a DIATI. 

Onde obtenho mais informações? 
 Pelo manual do sistema 

Esta é a fonte de informações mais importante para o conhecimento das 

funcionalidades do Penhora Online. O manual está disponível em 

https://www.oficioeletronico.com.br/Downloads/manual_penhora.pdf 

 Pelo serviço de atendimento ao usuário do Penhora 
Online 

Disponível de segunda a sexta das 08h às 18h, pelo telefone (11) 3107-

2531.   

ATENÇÃO: havendo qualquer dúvida a respeito de alguma 

funcionalidade inerente ao sistema, recomendamos que este seja o 

canal de comunicação padrão do usuário, visto que o acesso à 

ferramenta é restrito, impossibilitando que os analistas do 

Departamento de Tecnologia da Informação (DIATI) possam oferecer 

alguma ajuda a contento. 

https://www.oficioeletronico.com.br/Downloads/manual_penhora.pdf

