
 

 

PLANILHA GERAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO 
 

       TIPO 

BASE 
LEGAL 

E 
PRAZO 

ÓRGÃO 
REGISTRO DE 

IMÓVEIS 
COMPETENTE 

LIVRO / 
REGISTRO 

DOCUMENTOS 
RECONHEC 

FIRMA 
FRJ EMOLUMENTOS 

Cédula de 
Crédito Rural 
Pignoratícia 

 
DL 167/67  
(Art. 14) 

 
 
 

03 dias 

 
 

RI 

 
Registro de Imóveis 

da situação do 
imóvel em que se 

encontram os bens 
apenhados 

 
Somente no 

Livro 3 

 
- Duas vias ou mais 

(01 negociável)                                                                                     
- Rubricas em todas 

as folhas e assinatura 
no final da cédula por 

todas as partes 
- Orientação 2 

 
 
 

Nâo 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 

pessoa física ou 
cooperativa ou 
microempresa 

(ME) 

 
 
 

Anexo 5 

Cédula de 
Crédito Rural 
Hipotecária 

 
DL 167/67  
(Art. 20) 

 
 
 

03 dias 

 
 

RI 

 
Registro de Imóveis 

da situação do 
imóvel onde se 

encontram os bens 
apenhados ou 
hipotecados 

 
 

Sempre no 
Livro 3 

(cédula) 
 

Sempre no 
Livro 2 

(garantia real: 
hipoteca ou 
alienação 
fiduciária) 

- Duas vias ou mais 
(01 negociável) - 

Rubricas em todas as 
folhas e assinatura no 

final da cédula por 
todas as partes  - 

Sendo o imóvel dado 
em alienação 

fiduciária/hipoteca 
rural, deverá 

apresentar ITR (salvo 
PRONAF) 

- Orientação 2 

 
 

Sim, apenas se o 
garantidor/propri
etário do imóvel 

não for o 
emitente. 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 

pessoa física ou 
cooperativa ou 
microempresa 

(ME) 

Emolumentos: 
tratando-se da cédula 

registrada no Livro 03 - 
pelo anexo 5; já a 
hipoteca que será 

registrada no livro 02 
pelo anexo 5 

(integral/integral); 
cobra-se somente 1 
FRJ mencionado no 

Livro 03 

Cédula de 
Crédito Rural 
Pignoratícia e 

Hipotecária 

 
DL 167/67  
(Art. 25) 

 
 
 

03 dias 

 
 

RI 

 
Registro de Imóveis 

da situação do 
imóvel em que se 

encontram os bens 
apenhados e do 

imóvel hipotecado 

 
Sempre no 

Livro 3 
(cédula) 

 
Sempre no 

Livro 2 
(garantia real: 
hipoteca ou 
alienação 
fiduciária 

- Duas vias ou mais 
(01 negociável) - 

Rubricas em todas as 
folhas e assinatura no 

final da cédula por 
todas as partes  - 

Sendo o imóvel dado 
em alienação 

fiduciária/hipoteca 
rural, deverá 

apresentar ITR (Salvo 
PRONAF) 

- Orientação 2 

 
 

Sim, apenas se o 
garantidor/propri
etário do imóvel 

não for o 
emitente. 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 

pessoa física ou 
cooperativa ou 
microempresa 

(ME) 

Emolumentos: 
tratando-se da cédula 

registrada no Livro 03 - 
pelo anexo 5; já a 
hipoteca que será 

registrada no livro 02 
pelo anexo 5 

(integral/integral); 
cobra-se somente 1 
FRJ mencionado no 

Livro 03 

Nota de 
Crédito Rural 

 
DL 167/67  
(Art. 27) 

 
 
 

03 dias 

 
 

RI 

 
Registro de imóveis 

da situação do 
imóvel cuja 

exploração se 
destina o 

financiamento, ou, na 
sede da cooperativa 

 
 

Somente no 
Livro 3 

- Duas vias ou mais 
(01 negociável)                                                                                    

- Rubricas em todas 
as folhas e assinatura 
no final da cédula por 

todas as partes 
- Orientação 2 

 
 
 

Nâo 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 

pessoa física ou 
cooperativa ou 
microempresa 

(ME) 

 
 
 

Anexo 5 

Cédula de 
Produto 

Rural 

 
 

Lei 8.929/94 
 
 
 

03 dias  

 
 

RI  
 

Também no 
RTD quando 

houver 
alienação 

fiduciária de 
bem móvel ou 

penhor de 
veículo. 

 
Em primeiro lugar, 

Registro de Imóveis 
do domicilio do 

emitente (art. 12). 
Depois, realizar o 

registro da garantia 
no RI da localização 

do bem dado em 
garantia 

 
Sempre no 

Livro 3 
(cédula) 

 
Somente no 
Livro 2 se 

houver garantia 
real de imóvel: 

hipoteca ou 
alienação 
fiduciária 

- Duas vias ou mais 
(01  negociável)                                                                                  

- Rubricas em todas 
as folhas e assinatura 
no final da cédula por 

todas as partes                     
- Sendo o imóvel 

dado em alienação 
fiduciária/hipoteca 

rural, deverá 
apresentar ITR e 

CCIR 
- Orientação 2 

 
 
 
 

Sim, apenas se o 
garantidor/propri
etário do imóvel 

não for o 
emitente. 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 

pessoa física ou 
cooperativa ou 
microempresa 

(ME) 

 
Emolumentos: 

tratando-se da cédula 
registrada no Livro 03 - 

pelo anexo 5; já a 
hipoteca que será 

registrada no livro 02 
pelo anexo 5 

(integral/integral); 
cobra-se somente 1 
FRJ mencionado no 

Livro 03 

Cédula de 
Crédito 

Industrial 

 
DL413/69 

 (Art. 14 e 30) 
 
 
 

03 dias  

 
 

RI 
 

Também no 

RTD quando 

houver 

alienação 

fiduciária de 

bem móvel ou 

penhor de 

veículo. 

 

 
Registro de Imóveis 
do local da situação 

do bem dado em 
garantia 

 
Art.30 do DL 413/69 

 
Sempre no 

Livro 3 
(cédula) 

 
Somente no 
Livro 2 se 

houver garantia 
real de imóvel: 

hipoteca ou 
alienação 
fiduciária 

- Duas vias ou mais 
(01 negociável)                                                                                    

- Rubricas em todas 
as folhas e assinatura 
no final da cédula por 

todas as partes                     
- Sendo o imóvel 

dado em alienação 
fiduciária/hipoteca 

rural, deverá 
apresentar ITR e 

CCIR 

 
 
 
 

Sim, apenas se o 
garantidor/propri
etário do imóvel 

não for o 
emitente. 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 
microempresa 

(ME) 

 
Emolumentos: 

tratando-se da cédula 
registrada no Livro 03 - 

pelo anexo 4; já a 
hipoteca que será 

registrada no livro 02 
pelo anexo 3 

(integral/integral); 
Cobra-se somente 1 
FRJ mencionado no 

Livro 03 



 

Cédula de 
Crédito à 

Exportação e 
Importação 

 
DL413/69 

 
 
 

03 dias  

 
RI 
 

Também, no 
RTD quando 

houver 
alienação 

fiduciária de 
bem móvel ou 

penhor de 
veículo. 

 
Registro de Imóveis 
do local da situação 

do bem dado em 
garantia 

 
Sempre no 

Livro 3 
(cédula) 

 
Somente no 
Livro 2 se 

houver garantia 
real de imóvel: 

hipoteca ou 
alienação 
fiduciária 

- Duas vias ou mais 
(01 negociável)                                                                                    

- Rubricas em todas 
as folhas e assinatura 
no final da cédula por 

todas as partes                     
- Sendo o imóvel 

dado em alienação 
fiduciária/hipoteca 

rural, deverá 
apresentar ITR e 

CCIR 

 
 
 

Sim, apenas se o 
garantidor/propri
etário do imóvel 

não for o 
emitente. 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 
microempresa 

(ME) 

 
Emolumentos: 

tratando-se da cédula 
registrada no Livro 03 - 

pelo anexo 4; já a 
hipoteca que será 

registrada no livro 02 
pelo anexo 3 

(integral/integral); 
Cobra-se somente 1 
FRJ mencionado no 

Livro 03 

TIPO 

BASE 
LEGAL  

E  
PRAZO 

ÓRGÃO 
REGISTRO DE 

IMÓVEIS 
COMPETENTE 

LIVRO / 
REGISTRO 

DOCUMENTOS 
RECONHEC 

FIRMA  
FRJ EMOLUMENTOS 

Cédula de 
Crédito 

Comercial 

 
 

Lei 6.840/80 e 
DL 413/69 

 
 
 

03 dias 

 
RI  
 

Também, no 
RTD quando 

houver 
alienação 

fiduciária de 
bem móvel ou 

penhor de 
veículo. 

 
Registro de Imóveis 
do local da situação 

do bem dado em 
garantia 

 
Art.30 do DL 413/69 

 
Sempre no 

Livro 3 
(cédula) 

 
Somente no 
Livro 2 se 

houver garantia 
real de imóvel: 

hipoteca ou 
alienação 
fiduciária 

- Duas vias ou mais 
(01 negociável)                                                                                   

- Rubricas em todas 
as folhas e assinatura 
no final da cédula por 

todas as partes                     
- Sendo o imóvel 

dado em alienação 
fiduciária/hipoteca 

rural, deverá 
apresentar ITR e 

CCIR 

 
 
 

Sim, apenas se o 
garantidor/propri
etário do imóvel 

não for o 
emitente. 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 
microempresa 

(ME) 

Emolumentos: 
tratando-se da cédula 

registrada no Livro 03 - 
pelo anexo 4; já a 

hipoteca ou alienação 
fiduciária que será 

registrada no livro 02 
pelo anexo 3 

(integral/integral); 
Cobra-se somente 1 
FRJ mencionado no 

Livro 03 

Cédula de 
Crédito 

Imobiliário 

 
Lei 10.931/04 
(Art. 18 § 5º e 

19) 
 
 
 

15 dias 

 
 

RI  
  

 
Registro de Imóveis 

da situação do 
imóvel dado em 

garantia 

 
Livro 2 

(garantia real 
de bem imóvel: 

hipoteca ou 
alienação 
fiduciária)  

- Duas vias ou mais 
(01 não  negociável)                                                                          
- Rubricas em todas 

as folhas e assinatura 
no final da cédula por 

todas as partes                     
- Sendo o 

emitente/devedor 
pessoa jurídica ou 

equiparada 
apresentar CND 
INSS/Federal e 

sendo a garantia 
dada em alienação 
fiduciária/hipoteca 

imóvel rural, deverá 
apresentar ITR e 
CCIR e IBAMA 

 
 
 

Sim, apenas se o 
garantidor/propri
etário do imóvel 

não for o 
emitente. 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 
microempresa 

(ME) 

 
 

Cobra-se apenas pelo 
anexo 3 o registro da 

garantia real (hipoteca 
ou alienação 
fiduciária).  

 
Pela averbação da 

CCI, não será cobrado, 
pois há previsão de 
cobrança como ato 

único. 

Cédulas de 
Crédito 

Bancário 

 
Lei 10.931/04 
(Art. 29, 31, 

35 e 42) 
   

 Lei 9.514/97 
 (art 22, § 

único)  
 

 (Penhor 
industrial ou 
mercantil) 

Arts. 1447 e 
1448 – CC 

 
Lei 8.212/91, 

art. 48. 
15 dias 

 
Registro de 
Imóveis e/ou 
Registro de 

Títulos e 
Documentos, 
dependendo 

da(s) espécie(s) 
de garantia(s). 
OBS. Somente 

se registra a 
garantia, mas 
não a cédula. 

 
Registro de Imóveis 
da situação do bem 

imóvel dado em 
garantia em hipoteca, 
alienação fiduciária 
ou penhor industrial. 

 
Em se tratando de 

bens móveis 
(Ex.veículos), no 

Registro de Títulos e 
Documentos do 

domicílio do devedor. 

Livro 3 - se a 

garantia for 

penhor rural, 

industrial ou 

mercantil 

 

Livro 02 - se a 

garantia for 

alienação 

fiduciária de 

bem imóvel ou 

hipoteca. 
  

Duas vias ou mais 
(01 negociável)                                                                                     

- Rubricas em todas 
as folhas e assinatura 
no final da cédula de 

todas as partes                                            
- Sendo o 

emitente/devedor 
pessoa jurídica ou 

equiparada 
apresentar CND 
INSS/Federal e 

sendo a garantia 
dada em alienação 
fiduciária/hipoteca 

imóvel rural, deverá 
apresentar ITR e 
CCIR e IBAMA 

(Obs: Se os 
proprietários do 
imóvel alienado 

fiduciariamente forem 
pessoas físicas, 

dispensaremos as 
CND´s 

 
 
 

Sim, apenas se o 
garantidor/propri
etário do imóvel 

não for o 
emitente. 

 
Não incidirá 

apenas quando 
o emitente for 
microempresa 

(ME) 

 
Emolumentos: 

tratando-se da cédula 
registrada no Livro 03 - 
pelo anexo 3 (somente 
penhor rural, industrial 

e mercantil) 
 
 

A garantia real de bem 
imóvel registrada no 
livro 02, pelo anexo 3 

(integral/integral) 
 

 Cobra-se somente 1 
FRJ mencionado no 

Livro 03 

 

 

 



 

ORIENTAÇÕES 

1 - Provimento 16/2011 – altera os artigos 739 e 771 da CNCGJ: dispensa o 
reconhecimento de firma da cédula de crédito bancário - CCB, cédula de crédito 
imobiliário - CCI e cédula de produto rural - CPR e aditivos.  
Solicitação de reconhecimento de firma se o garantidor/proprietário do imóvel que 
não for o emitente.  
 
2. Cédula de Crédito Industrial: Não há exigência de apresentação de CND do INSS e 
Receita Federal, conforme dispensa do art. 42 do DL 413/69. 
 
3. Penhor Mercantil (Instrumento Particular) – Penhor Mercantil - Art. 167, I, item 4 – 
Código Civil - Art. 1447; Registro no livro 03 – Registro auxiliar; Incide FRJ; 
Emolumentos (anexo 4). 
 Solicitação de reconhecimento de firma por autenticidade do mutuário e do 
garantidor. 
 
4. Cédula de Crédito Bancário: A apresentação da CND do INSS e de tributos federais é 
essencial para o registro do ônus, sob pena de nulidade do ato (art. 48 da Lei 
8.212/91). Se os proprietários do imóvel alienado fiduciariamente forem pessoas 
físicas, dispensaremos as CND´s.  
Há possibilidade de dispensa expressa do adquirente/credor nos casos de 
transferência de propriedade, incluindo os negócios de alienação fiduciária, na medida 
em que há transmissão da propriedade resolúvel, haja vista o art. 677-A.  
Solicitação de reconhecimento de firma por autenticidade na declaração de dispensa 
das CND’s. 
 
5. Cédula de Crédito à exportação: Não solicitaremos o prévio registro no RTD, pois 
temos competência para registrar a Cédula de Crédito à Exportação.  
Registro no livro 03/registro auxiliar.  
A cédula deverá ser registrada pelo endereço do emitente. 
 
6. Penhor Cedular dentro da Cédula de Crédito Bancário - A lei autoriza garantia de 
penhor (sem especificar qual) na cédula de crédito bancário.  
O que é registrável é a garantia e não a cédula. Portanto no Livro 3, registraremos o 
penhor cedular (sem especificar qual o tipo) e não a cédula. 
 
7. Avalistas e fiadores: Atenção ao estado civil do avalista; se casado por regime de 
bens adverso da separação total de bens deverá constar a outorga uxória (autorização 
do cônjuge). ATENÇÃO: Necessidade de analisar a legitimidade dos que representam a 
pessoa jurídica garantidora.  
 
8. Aditivo de cédula: Aditivo de cédula segue as regras de cédula (ausência de 
reconhecimento de firma/ sem a necessidade da indicação de via negociável e não 
negociável). No entanto, quando há cancelamento de ônus/garantia, HÁ 
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE do credor, com 
toda a documentação para comprovação de legitimidade.  



 

OBS: se o emitente não for proprietário do imóvel, devemos pedir reconhecimento 
de firma do terceiro garantidor.  
 
9. Prazo do penhor agrícola e pecuário: pela MP 619/2013, está revogado o prazo de 
3+3 e 4+4 anos para os penhores agrícola e pecuário. Com a alteração do art. 1439 do 
CC e do art. 61 do DL 167/67, o prazo desses penhores não poderá ultrapassar o prazo 
da obrigação/financiamento.  
10. Ofício circular 49/2011: cédula de crédito rural: Exigência da ART: dispensa nos 
projetos técnicos de crédito rural e de custeio, se inferior a R$ 10.000,0, e/ou de 
investimento se inferior a R$ 18.000,00.  
 
11. CCB - Não solicitaremos a qualificação ou assinatura do cônjuge do emitente na 
cédula de crédito bancário. Os que devem estar perfeitamente qualificados e 
comparecer assinando a cédula são os proprietários do bem dado em garantia, ou seja, 
os terceiros garantidores, com a devida outorga uxória (quando for o caso). 
Reconhecimento de firma: sim, apenas se o garantidor/proprietário do imóvel não for 
o emitente.  
 
12. Outorga Cédula Rural: Outorga cônjuge emitente dispensada, conforme artigo 2º 
da Lei 3.253/1957 e Artigo 1.647 do Código Civil.  
 
13. Decreto-lei 167/67 - Art 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos 
pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados por 
outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao 
emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula 
às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de 
responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.  
 
14. ART: Nos atos que envolvam projetos elaborados por profissionais registrados no 
CREA ou no CAU, é obrigatória a apresentação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). Conforme parágrafo único do art. 618 do CNCGJ/SC: Excluem-se da 
exigência as cédulas hipotecárias e os títulos de crédito cujos projetos técnicos tenham 
sido, de forma expressa e inequívoca, dispensados pelo credor.  
 
15. Proprietário do imóvel dado em garantia Pessoa Jurídica: nos casos em que o 
proprietário do imóvel dado em garantia for pessoa jurídica deverá ser apresentado 
documento que comprove a legitimidade do administrador.  
 
16. Quando o proprietário do imóvel dado em garantia não for o emitente, deve 
constar como terceiro garantidor e não somente como avalista. Além disso, deve vir 
qualificado e não somente assinar ao final da cédula.  
 
17. Dispensa de registro da Cédula Rural (Lei 8929/94). Lei do Agro – Lei 13986/2020  
Dispensa de registro da Cédula de Produto Rural (Lei 8929/94).  
Mantida a necessidade de registro da hipoteca, do penhor rural e da alienação 
fiduciária.  



 

Não registraremos mais cédulas rurais no Livro 3, apenas as garantias reais no Livro 2 
(hipoteca ou alienação fiduciária) ou garantia pignoratícia no Livro 3 (penhor). 
Mantida a necessidade de registro da hipoteca, do penhor rural e da alienação 
fiduciária.  
Limite dos emolumentos do registro da garantia real (hipoteca, AF ou penhor) = até 
0,3%  
do valor da garantia  
Cancelamento da garantia = até 0,1% do valor da garantia.  
 
18. Penhor Lei 6.015/73:  Art. 167, II, 34 – Averbação da existência de penhor na 
matrícula do imóvel mencionado ou sobre o qual se encontram os bens apenhados.  
34) da existência dos penhores previstos no art. 178, de ofício, sem conteúdo 
financeiro, por ocasião do registro no livro auxiliar em relação a imóveis:  
34.1.) de titularidade do devedor pignoratício; ou 
34.2) objeto de contratos registrados no Livro nº 2 - Registro Geral. 

 

 

 

 


