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

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

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA  

  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 cédula de crédito rural hipotecária 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 Na escritura consta o grau da hipoteca? 
- Caso seja apresentada uma hipoteca em grau superior e a hipoteca em grau inferior não esteja 
registrada 
na matrícula, devemos aguardar o prazo de prenotação (30 dias) para que o interessado na hipoteca 
anterior promova a inscrição. Decorrido o prazo, sem a apresentação da  hipoteca anterior, devemos 
registrar o título, assim, essa hipoteca terá preferência sobre aquela. 
- Trata-se de exceção disposta no artigo 189 da Lei nº 6.015/73, motivo pelo qual não devemos fazer 
exigência solicitando o registro da hipoteca de grau inferior. 

  

4 Foi apresentada uma via negociável e as demais com a expressão "não negociável"?   
5 Consta a denominação cédula de crédito rural hipotecária?   
6 Consta o nome do credor, o valor concedido, forma de utilização e condições de pagamento?   
7 Consta a praça de pagamento, data e lugar da emissão?   
8 Consta a descrição do imóvel objeto da garantia? 

- Em alguns casos a constituição da garantia pode vir em instrumento separado. 
  

9 Consta a assinatura do devedor ou do representante com poderes específicos? 
- Se houver a figura de um terceiro garantidor, na cédula deverá conter a sua assinatura. 

  

10 Na cédula contém a qualificação completa do devedor? 
- Caso falte algum elemento de qualificação poderá ser obtida em qualquer dos documentos 
apresentados, 
como por exemplo: procuração, alteração contratual, certidão de registro civil, etc. 
- Não é possível a figura de um terceiro oferecer garantia (pignoraticia ou hipotecária) em cédula de 
crédito 
rural. 0 único legitimado a oferecer garantia é o próprio emitente da cédula. 

  

11 Foi apresentada a última alteração contratual e a certidão simplificada da Junta Comercial em nome da 
empresa devedora? 

  

12 Foi apresentada a certidão de registro civil em nome do devedor (pessoa física)?   
13 Foi apresentada a procuração, com poderes especiais e expressos, na via original ou cópia 

autenticada? 
  

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

  

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

  

16 Foram apresentadas as certidões negativas de débitos relativos aos tributos federais expedidas pela 

Receita Federal e pelo INSS? 
- Será obrigatória a apresentação das referidas certidões quando da constituição de garantia para 
concessão 
de crédito  rural e qualquer de suas modalidades,  desde que comercializem a sua  produção com o 
adquirente domiciliado no exterior ou diretamente no varejo a consumidor pessoa física, a outro 
produtor 
rural pessoa física ou a outro segurado. 
- 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. 

  



17 O imóvel está descrito na cédula 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 matricula 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. 
- Caso no título conste indícios da existência de parcelamento de solo clandestino, devemos 
encaminhar 
ofício para o Ministério Público, com o envio de cópia da documentação apresentada. 

  

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

  

19 0 imóvel transferido é urbano? 
- 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 matricula. 
- Caso no título conste indícios da existência de parcelamento de solo clandestino, devemos 
encaminhar 
ofício para o Ministério Público, com o envio de cópia da documentação apresentada. 

  

20 Sobre o imóvel incide algum ônus não impeditivo do registro da garantia (hipoteca em primeiro grau, 
penhora, servidão)? 
- Na cédula deverá constar expressamente qual o respectivo ônus e a ciência do credor. 

  

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

  

22 0 imóvel ainda está dentro de matrícula-mãe? 
Caso ainda esteja e desde que haja instituição de condomínio: 
-Averbar na matricula-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 

  

NOTAS IMPORTANTES:  
 
RECONHECIMENTO DE FIRMA: É dispensado. 
REGISTRO NO LIVRO 3/RA  (27C registro livro 03(acima de 1.614,60) E REGISTRO DA GARANTIA NO LIVRO 2/RG (27 registro 
livro 02 de contrato de cédula). 
AVERBAÇÃO: De alteração e do cancelamento. 
COMPETÊNCIA: Registro de Imóveis da situação do imóvel em que se encontram os bens. 
PRAZO: 3 dias. 
 



Conferência final: Data: ____ / ___ / _____ . Nome: ___________________ . Assinatura: 


