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

PROTOCOLO Nº: _____________  MATRÍCULA(S) Nº(S): 

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA  

  Sim Não 

1 Há outro protocolo vinculado a matrícula objeto do presente titulo? 
- 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 pignoraticia 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 n° 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 pignoraticia?   
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 dos bens vinculados em penhor? 

- Os bens deverão ser indicados pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de produção, 
alémdo local de depósito em que os mesmos se encontrarem. 
- Em alguns casos a constituição da garantia pode vir em instrumento separado. 

  

9 Consta a assinatura do devedor ou do representante com poderes específicos?   
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. 

  

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

  

12 Foi apresentada a procuração, com poderes especiais e expressos, na via original ou cópia autenticada?   
13 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. 

  

14 Os emolumentos foram recolhidos corretamente? 
- Registro no Livro 3/RA. (3 dias) 27-C registro livro 3  
 Caso haja divergência deverá ser alterado na aba "custas" e fisicamente no protocolo. 

  

15 A conferência resultou em exigência? 
- Caso resulte em exigência as folhas do título deverão ser numeradas e mencionadas na nota de 
exigência e 
após o protocolo deverá ser "negativado" e encaminhado para digitalização. 

  

 

Conferência inicial: Data: ___ /        / . 

 Nome:            _____  _________    Assinatura: 

 
Conferência final: Data: ___ /____/ _____    
Nome:                                  

Assinatura: 


