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

 
CARTA DE ARREMATAÇAO  

  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 Foi apresentada a carta de arrematação na íntegra? 
- A carta de adjudicação deverá ser apresentada na via original ou cópia autenticada. 

  

3 Foi apresentado o auto de arrematação, com a descrição completa do imóvel e o valor do lance de 
arrematação? 
- O auto de arrematação deverá ser apresentada na via original ou cópia autenticada. 

  

4 Constou na carta de arrematação a qualificação completa dos adquirentes? 
- Caso falte algum elemento de qualificação poderá ser sanado com a apresentação de documentos 
apartados (cópias autenticadas). 

  

5 Deve ser efetuada alguma averbação referente à qualificação do transmitente (retificação de dados, 
casamento, separação, divórcio, alteração de razão social)? 

  

6 Foi apresentada certidão de registro civil do(s) adquirente(s)? 
- Caso sejam casados por regime diverso do legal deverá ser apresentado o pacto antenupcial 
registrado. 

  

7 Os transmitentes são os executados no processo judicial? - 
Não é necessário constar os dois cônjuges como 
executados. 

  

8 0 imóvel está descrito na carta de arremataçao exatamente como consta na matrícula (descrição do 
terreno, área do terreno, medidas perimetrais, construções)? 
- Caso esteja descrito de modo diverso na matrícula, ou sem a construção mencionada no título, 
averbar previamente as alterações. 
- Caso na matrícula não contenha a área total ou as medidas perimetrais do terreno deverá ser 
solicitada a averbação de retificação de área. 
- Caso não contenha na matrícula a indicação dos confrontantes, ou ainda, se houver a indicação de 
confrontantes em desconformidade com a lei (fulano, quem de direito) deverá ser solicitada a 
atualização de confrontação. 

  

9 Deve ser  efetuada  alguma   averbação  referente ao  imóvel  (inscrição  imobiliária,  
construção, logradouro)? 

  

10 0 imóvel transferido é urbano ou rural? 
- Caso o imóvel permaneça com destinação rural deverá constar no título o número do cadastro 
rural,o respectivo pagamento do ITR (relativo aos últimos 5 anos), ou apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos Relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, além do Cadastro Ambiental 
Rural. 
- CAR, que deverá ter seu número de inscrição constado nas observações do ato de registro.   É 
dispensado o CAR caso já exista reserva legal averbada na matrícula. 
 

  

11 Constaram os valores individualizados dos imóveis? 
- Os valores declarados deverão constar individuamente para cada unidade. 

  

12 Sobre o imóvel incide algum ônus não impeditivo de alienação (hipoteca comum, penhora, servidão, 
usufruto)? 
- Deverá constar expressamente qual o respectivo ônus e a ciência do adquirente. 
- Constar em observação ao registro da arrematação o cancelamento da penhora de origem da hasta 
pública (mesmo n? de processo). 

  

13 Sobre o imóvel incide algum ônus impeditivo de alienação (promessa de compra e venda em favor de 
terceiro, alienação fiduciária, averbação de indisponibilidade, penhora da União ou INSS, hipoteca 
cedular ou do SFH)? 
- Em caso positivo fazer NE requerendo o cancelamento do referido ônus. 

  

14 Foi apresentada a guia do ITBI recolhida?   



16 - Quando a arrematação decorrer de decisão da Justiça Comum do Estado de Mato Grosso não 
será necessário recolher os emolumentos. 
- Quando a arrematação for determinada pela Justiça Federal ou pela Justiça Comum de outro 
Estado da Federação a base de cálculo será o valor da arrematação, não sendo necessário exigir o 
valor real 
ou de mercado. 
- Verificar se o cálculo foi realizado corretamente. 

  

 


