
5º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ 
 
PROTOCOLO Nº: _____________  MATRÍCULA(S) Nº(S): 

CANCELAMENTO DE HIPOTECA / ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  

  Sim Não 

1 Há outro protocolo vinculado a matrícula objeto do presente título? 
- Se a resposta for SIM, verificar qual a dependência entre eles e qual deve ser registrado 
anteriormente. 
- A conferência da prenotação deve ser realizada  pelo campo "visualizar pendências do  imóvel"  
no momento da conferência inicial, do registro e da conferência final. 
- Quando na matrícula originária constar a prenotação de um "PI" ou "Ocorrência" devemos prenotar 
as 
matrículas novas nos referidos procedimentos. 

  

2 O termo de quitação foi assinado por um procurador constituído pelo credor? 
- Deverá ser apresentada a procuração na via original ou cópia autenticada. 
- Caso a procuração não seja apresentada verificar se temos arquivada na pasta de procurações no 
servidor de arquivo antes de emitir a ND. 
- Caso o credor não seja agente financeiro, verificar se foi apresentada a última alteração contratual e a 
certidão simplificada da Junta Comercial. 
- Realizar procedimento de confirmação da procuração. 

  

3 A assinatura do termo de quitação tem reconhecimento de firma? 
- Quando a hipoteca/alienação fiduciária registrada for vinculada ao SFH não será necessário exigir o 
reconhecimento de firma. 

  

4 0 termo de quitação foi expedido pelo mesmo credor que consta na matrícula? 
- Caso negativo solicitar a averbação competente (alteração da razão social, incorporação, cisão, etc). 

  

5 0 "R" mencionado no termo de quitação é o mesmo que consta o ônus na matrícula? 
- O que pode ser flexibilizado é a indicação do "R" da compra e venda quando se tratar de contrato de 
compra e venda com alienação fiduciária ou hipoteca. 
- Deverá ser conferido se o número da matrícula a ser cancelada corresponde com a unidade autônoma 
mencionada. 

  

6 Esse "R" é o único na matrícula que trata desse ônus? 
- Se existir outro "R" ou "Av" (ex. cédula hipotecária, aditivo, cessão de direitos) mencionar no registro. 

  

 


