
 

5º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ 
 

PROTOCOLO Nº: ____________  MATRÍCULA(S) Nº(S): 

CESSÃO DOS DIREITOS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA  

  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 apresentado o contrato na via original? 
- Por se tratar de documento particular deverá ser apresentado na via original, somente a via da parte 
poderá ser apresentada em cópia autenticada. 

  

3 Há reconhecimento de firma dos cedentes e dos cessionários?   
4 0 contrato contém a qualificação completa dos cedentes?   
5 Deve ser efetuada alguma averbação referente à qualificação dos cedentes (retificação de dados de 

qualificação, casamento, separação, divórcio, alteração da razão social)? 
  

6 Se o cedente for pessoa física "não casada", consta declaração de união estável? 
-  Caso  o  cedente  conviva  em  regime  de  união  estável  deverá  constar  a  
qualificação  completa  da companheira, constando ainda, que a mesma comparece no ato como 
anuente. 

  

7 Foram apresentadas certidões de nascimento/casamento dos cedentes?   
8 Caso a cedente seja pessoa jurídica, foi apresentada a última alteração contratual e a certidão 

simplificada expedida pela Junta Comercial? 
- Os referidos documentos deverão ser apresentados na via original ou cópia autenticada. 

  

9 (Cedente pessoa física) Constou no título a apresentação das certidões negativas de débitos relativos aos 
tributos federais e do INSS em nome do cedente, ou ainda, deverá constar a declaração de que o mesmo 
não é empregador, produtor rural ou exerce qualquer atividade que o equipare a pessoas jurídicas, 
motivo pelo qual não está sujeito as contribuições sociais, no caso de pessoas físicas. 
- A partir do dia 03/11/2014, ambas negativas serão expedidas de forma conjunta em apenas uma 
certidão, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2 outubro de 2014. 

  

10 (Cedente pessoa jurídica) Constou no título a apresentação das certidões negativas de débitos relativos 
aos tributos federais expedidas pela Receita Federal e pelo INSS em nome da  empresa vendedora ou a 
declaração de que a mesma se enquadra na categoria das empresas que exploram, exclusivamente, a 
atividade  de  compra   e  venda  de  imóveis,  locação,  desmembramento  ou   
loteamento  de  terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda e 
que os imóveis vendidos estão contabilmente lançados no seu ativo circulante e não constam e nem 
constaram, em seu ativo permanente. 
- Quando no contrato constar a referida declaração e não sendo apresentadas as certidões deverá ser 
conferido o contrato social da empresa para saber se a mesma preenche os requisitos do artigo 16 da 
Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 03/2007. 
- A partir do dia 03/11/2014, ambas negativas serão expedidas de forma conjunta em apenas uma 
certidão, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751 de 2 outubro de 2014, 

  

11 O contrato contém a qualificação completa dos cessionários?   
12 Se algumas das partes estiverem representadas por procurador, foi apresentada a procuração pública ou 

particular, com poderes especiais ou expressos? 
- Se a  procuração for particular deverá  ser apresentada  na via  original  e se for pública  
poderá ser apresentada na via original ou cópia autenticada. 
 

  

13 O imóvel está descrito no contrato 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. 
 

  



14 Deve ser efetuada alguma averbação referente ao imóvel (inscrição imobiliária, construção, logradouro)?   
15 O imóvel objeto da cessão é urbano? 

-Caso na matrícula conste a informação de que o imóvel é rural e já estiver cadastro na PMC deverá ser 
requerida a averbação de cancelamento do cadastro junto ao INCRA. Caso contrário no contrato deverá 
constar o número do cadastro rural e o respectivo pagamento do ITR. 
 
 

  

16 0 imóvel está sendo totalmente cedido? 
- Se for apenas parte, mencionar que "a fração ideal de xxx" foi cedida. 

  

17 Sobre o imóvel incide algum ônus não impeditivo da referida cessão (hipoteca comum, penhora, 
servidão, 
usufruto)? 
- No contrato deverá constar expressamente qual o respectivo ônus e a ciência dos cessionários. 

  

18 Sobre o imóvel incide algum ônus impeditivo da cessão (hipoteca cedular, hipoteca de SFH, penhora da 
União  Federal ou  do  INSS, cláusula  de inalienabilidade,  cessão em  favor de terceiro,  
averbação de indisponibilidade)? 
- Em caso positivo fazer NE requerendo o cancelamento do referido ônus. 

  

19 Constaram no contrato os valores individualizados dos imóveis? 
- Se o imóvel estiver somente incorporado poderá ser aceito um valor global, caso já tenha a averbação 
da construção e o registro da instituição deverá constar valores individualizados para cada unidade. 

  

20 Foi apresentada a prova de quitação dos débitos condominiais ou contém a declaração que o imóvel não 
responde por dívidas de condomínio? 

  

21 0 imóvel ainda está dentro de matrícula-mãe? 
Caso ainda esteia e desde que haia instituição de condomínio: 
- Averbar na matrícula-mãe a abertura de matrícula. 
- Abrir matrícula-filha com a exata descrição da incorporação ou do memorial descritivo. 
-Transferir para a matrícula-filha TODOS os ônus existentes na mãe (Ex.; hipoteca, usufruto, 
penhora) 
- Transferir para a matrícula-filha a construção existente na mãe. 
Se não houver instituição de condomínio: 
- Registrar na matrícula-mãe 

  

 

22 Foi apresentada a guia do ITBI recolhida?   
23 Os emolumentos foram recolhidos corretamente?   
24 A conferência resultou em exigência? 

- Caso resulte em exigência as folhas do titulo deverão ser numeradas e mencionadas na nota de 
exigência e 
após o protocolo deverá ser "negativado" e encaminhado para digitalização. 

  

 


