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

 PROTOCOLO Nº; _______________  MATRÍCULA(S) Nº(S): 

CANCELAMENTO DE USUFRUTO - ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA 
 

  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 Constam na escritura os números de livro e folhas, a  natureza jurídica e a  assinatura do tabelião?   

3 A escritura pública é de tabelionato de Mato Grosso? 
- Confirmar procedência da escritura no site do TJ/MT no link do selo digital. 

  

4 Se a escritura pública for de outro Estado, foi confirmada a procedência de veracidade e de 
Autenticidade (via e-mail com confirmação do recebedor)? 
 

  

5 A escritura contém a qualificação completa do(s) renunciante(s)? 
- Se os renunciantes estiverem casados por um regime diverso do legal deverá constar o registro do pacto 

antenupcial. 

  

6 Deve ser efetuada alguma averbação referente à qualificação do(s) renunciantes(s) (retificação de dados 

de qualificação, casamento, separação, divórcio, etc.)? 
  

7 0 imóvel está descrito na escritura 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. 

  

8 Deve ser efetuada alguma averbação referente ao imóvel (inscrição imobiliária, construção, 

logradouro)? 

  

9 A escritura menciona a DIEF e o recolhimento do ITCMD?   
10 Consta na escritura o requerimento para averbação de cancelamento das cláusulas restritivas 

(impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade)? 
  

 


