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Responsável por dar garantia a mais de R$ 181 bilhões de reais em crédito para o setor rural brasileiro, 
segmento extrajudicial, que representa um custo 11 vezes menor do que as diversas taxas embutidas 
pelos bancos nos financiamentos agropecuários, se molda à nova Lei do Agronegócio no País

Cartórios do Agro: 
segurança jurídica 
e crédito rural

Por Frederico Guimarães



9Cartórios com Você

Responsáveis por resguardar o direito à pro-
priedade e garantir os direitos reais, os Car-
tórios brasileiros tem tido papel fundamental 
para fortalecer as operações de crédito no 
agronegócio brasileiro e proporcionar a ma-
nutenção da segurança jurídica relacionada a 
agricultura e a pecuária no País. 

Segundo dados do Banco Central, em 
2019, o volume total de crédito rural dispo-
nibilizado através do Sistema Financeiro Na-
cional (SFN) foi de R$ 178,5 bilhões, dividi-
dos em R$ 99,9 bilhões para custeio, R$ 45,8 
bilhões para investimento e R$ 22,9 bilhões 
para comercialização.

“Desse montante total, estimamos que cerca 
de 80%, ou seja, R$ 142,8 bilhões, são con-
cedidos pelas instituições financeiras com a 

contrapartida de garantias rurais”, afirma o 
economista e consultor de empresas na área 
de gestão de crédito e financiamento do agro-
negócio, Felipe Prince. 

Além do crédito bancário ou financeiro, 
oriundo diretamente de recursos disponibiliza-
dos pelo SFN e concedido através das institui-
ções financeiras, como bancos e cooperativas 
de crédito, existe também o crédito comercial 
ou mercantil, que é oferecido aos agricultores 
através das empresas que compõem a cadeia 
do agronegócio, como indústrias de insumos, 
revendas e compradores. Essa modalidade de 
crédito ocorre através da concessão de prazos 
para pagamentos de insumos e pagamentos 
antecipados pela compra de produção pelos 
agentes interessados na safra.
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Ganha força a técnica de 
plantio direto, em que a 
palha e os restos vegetais 
são mantidos no solo para 
protegê-lo da erosão e os 
fertilizantes são mais bem 
aproveitados.

Fontes: Revista Exama, Ministério da Agricultura e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

São criadas linhas de 
financiamento, operadas pelo 
BNDES, para a aquisição de 
maquinário usado no campo.

O melhoramento genético 
do gado, feito pela Embrapa, 
traz ganhos consideráveis à 
pecuária.

A soja transgênica, que entrou 
ilegalmente no Brasil, pela 
Argentina, é legalizada no país.

O governo permite que o setor 
bancário participe da oferta 
de crédito rural, aumentando 
a oferta de financiamento para 
os produtores.

A China se torna o maior 
comprador de agronegócio 
brasileiro, passando os 
Estados Unidos.

Expansão do Matopiba, 
região agrícola que envolve os 
estados do Maranhão, Piauí, 
Tocantins e Bahia, ganha força.

Adoção em larga 
escala da agricultura 
de precisão, que 
ajuda a aumentar 
a performance de 
máquinas e insumos.

EFEITO MULTIPLICAÇÃO

Nas últimas décadas, o 
agronegócio se tornou maior 

e mais produtivo. Alguns fatos 
foram determinantes para a 

expansão do campo brasileiro

Evolução da produção 
de grãos no Brasil

(em milhões de toneladas)



O economista Felipe Prince explica que as operações 
que envolvem o crédito rural precisam ser registradas no 
Cartório de Imóveis para validade legal da garantia real 
concedida

Para o presidente da Câmara Temática de Crédito 
do Ministério da Agricultura, Fernando Pimentel, é 
fundamental que os cartórios estejam coexistindo nas 
discussões operacionais sobre crédito

De acordo com o coordenador das secretarias do 
Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, apesar 
da ocorrência da Covid-19, a logística de produção e 
distribuição do agronegócio continua funcionando bem
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“Somando-se as garantias 
reais, que envolvem 

penhor e hipoteca, que são 
exigidas pelos agricultores 
nas operações de crédito 

bancário e crédito mercantil, 
temos o montante de R$ 
181,6 bilhões em 2019”

Felipe Prince, 
economista e consultor de empresas

na área de gestão de crédito
e financiamento do agronegócio

“A importância dos cartórios 
na cadeia de qualquer 

segmento da economia é 
muito importante. Isso não é 
diferente no agronegócio.”

Fernando Pimentel, 
presidente da Câmara Temática de Crédito, Seguro 

e Comercialização do Ministério da Agricultura

“Somando todos os 
esforços, o setor deverá 
seguir entregando bons 

resultados. O câmbio segue 
beneficiando os produtores.”

Eduardo Sampaio, 
coordenador das secretarias do Ministério da 

Agricultura

Nessa modalidade de crédito, chamado de 
comercial ou mercantil, a consultoria esti-
ma que o volume de crédito em 2019 girou 
em torno de R$ 97 bilhões. Nesses casos, a 
maior parte das garantias, R$ 58,2 bilhões 
(60%) são nominais, sendo que as garantias 
reais representam R$ 36,8 bilhões (40%) do 
total de crédito mercantil.

“Somando-se as garantias reais, que en-
volvem penhor e hipoteca, que são exigidas 
pelos agricultores nas operações de crédito 
bancário e crédito mercantil, temos o mon-
tante de R$ 181,6 bilhões em 2019. Essas 
operações precisam ser registradas no Car-
tório de Registro de Imóveis para validade 
legal da garantia real concedida”, explica o 
economista Felipe Prince.

Além de contribuir com o fortalecimento do 
crédito rural através das garantias reais, um 
levantamento feito pela Revista Cartórios 
com Você a partir de um estudo da Confede-
ração Nacional da Agricultura (CNA) mostra 
que a taxa cobrada pelos cartórios para finan-
ciar um empréstimo rural de R$ 200 mil che-
ga a ser 11 vezes mais barata do que o valor 
cobrado pelas instituições financeiras.

“É fundamental que os cartórios estejam 
coexistindo nas discussões operacionais com 
o pessoal do crédito. A importância dos car-

tórios na cadeia de qualquer segmento da 
economia é muito importante. Isso não é di-
ferente no agronegócio”, destaca o presiden-
te da Câmara Temática de Crédito, Seguro e 
Comercialização do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, Fernando Pi-
mentel. 

À beira da maior recessão econômica já 
vista no País, a agropecuária brasileira tam-
bém tem tido papel fundamental para ameni-
zar a queda do Produto Interno Bruto (PIB), 
indicador cuja contribuição do agronegócio 
está na casa dos quase 25%. O recuo de 1,5% 
da economia brasileira em maio, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), só não foi maior porque o agro man-
teve o ritmo de crescimento.

De acordo com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), o Brasil semeou uma 
área superior a 65 milhões de hectares na 
safra 2019/20, o que representa 2,9% a mais 
do que na safra anterior. Esta área deverá 
proporcionar uma produção de 251 milhões 
de toneladas, um acréscimo de 3,6% em re-
lação à safra 2018/19. Atualmente, o setor 
agropecuário garante 20% dos empregos ge-
rados no País e realiza 40% das exportações.

“Somando todos os esforços, o setor de-
verá seguir entregando bons resultados. O 

câmbio segue beneficiando os produtores, 
sendo que o valor das exportações do agro-
negócio, de janeiro a abril deste ano, foi qua-
se 6% superior ao do mesmo período do ano 
passado. Além disso, apesar da ocorrência 
da Covid-19, a logística de produção e dis-
tribuição continua funcionando bem. Mesmo 
diante da ocorrência do coronavírus, o PIB 
do setor cresceu 1,9% no primeiro trimestre, 
ante igual período de 2019, conforme levan-
tamento do IBGE”, analisa o coordenador das 
secretarias do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Eduardo Sampaio. 

Não bastasse ser protagonista do setor eco-
nômico brasileiro, os aspectos legais do setor 
agropecuário tem sido palco de uma série 
de medidas legislativas e jurídicas recentes, 
a maioria delas ligadas à Medida Provisória 
897, conhecida como MP do Agro, convertida 
na Lei 13.986, de 7 de abril de 2020. 

Além de instituir o Fundo Garantidor So-
lidário (FGS), a Lei dispõe sobre a Cédula 
Imobiliária Rural (CIR), a escrituração de tí-
tulos de crédito e a concessão de subvenção 
econômica para empresas cerealistas, medi-
das que mexem com o dia a dia dos cartórios 
brasileiros ao adicionar algumas atribuições 
à sua realidade, como é o caso do patrimônio 
rural em afetação.
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CRÉDITO RURAL 
Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, 
a MP do Agro, convertida na Lei 13.986, de 
abril de 2020, trata principalmente de medi-
das para crédito e financiamento de dívidas 
de produtores rurais. Segundo a Frente Par-
lamentar Agropecuária (FPA) no Congresso, a 
lei pode ampliar em R$ 5 bilhões as receitas de 
financiamento para o agronegócio no Brasil.

De acordo com o relator da MP do Agro, 
deputado federal Pedro Lupion (DEM-PR), a 
lei constituiu uma nova etapa do marco re-
gulatório do financiamento da atividade rural. 
“Estamos trabalhando para que a lei cumpra 
efetivamente o seu objetivo, que é diminuir a 
burocracia e custo para os produtores rurais”, 
diz o parlamentar. 

A promulgação do texto mexeu com a le-
gislação brasileira, ao retirar alguns artigos 
da Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994, que 
institui a Cédula de Produto Rural. Esse títu-
lo de crédito permite ao produtor rural ou a 
cooperativas obter recursos para desenvolver 
produção ou empreendimento com comer-
cialização antecipada ou não. A cédula, que 
pode servir como título cambial negociável no 
mercado nas modalidades de CPR física e CPR 
financeira, é uma promessa de entrega futura 
de produtos rurais, sendo obrigatoriamente 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

No entanto, pelo artigo 12 da nova lei, a 
CPR emitida a partir de 1º de janeiro de 2021, 
bem como seus aditamentos, para ter validade 
e eficácia, deverá ser registrada ou deposita-

da, em até dez dias úteis da data de emissão 
ou aditamento, em entidade autorizada pelo 
Banco Central do Brasil a exercer a atividade 
de registro ou de depósito centralizado de ati-
vos financeiros ou de valores mobiliários. Na 
prática, as garantias reais atreladas a Cédula 
não deixam de ser registradas em cartório, 
mas ganham a concorrência de registradoras 
eletrônicas. 

“Queremos ver os financiadores competin-
do entre si e o produtor escolhendo aquela 
alternativa de crédito que é mais adequada 
para ele. Os financiadores vão enfrentar maior 
competição por isso, mas em compensação 
vão ter acesso a mais mercados dos produto-
res”, diz o secretário-adjunto de Política Agrí-
cola do Ministério da Agricultura, José Angelo 
Mazzillo Júnior. 

Mazzillo foi um dos principais articuladores 
do Governo Federal na aprovação da MP do 
Agro. As ideias do secretário vão ao encontro 
da política econômica do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, cuja intenção é retirar do 
Estado algumas atribuições e conferir ao mer-
cado mais facilidade para atuar e participar de 
situações que envolvam o sistema financeiro. 

“Vemos nos cartórios uma possibilidade 
de trazer mais um concorrente se eles ado-
tarem as tecnologias necessárias. Já há uma 
lei autorizando um dos ramos de cartório, de 
Protestos, a construírem uma infraestrutura 
de mercado financeiro autorizada pelo Banco 
Central. Imagina se tivermos no registro de 
imóveis as mesmas condições. É ótimo para o 

setor, é ótimo para os cartórios, e nós precisa-
mos deles”, relata o secretário. 

Segundo o coordenador da Comissão de 
Agronegócio do Instituto Brasileiro de Direi-
to Empresarial (IBRADEMP), Antônio Carlos 
de Oliveira Freitas, a tomada de crédito pelo 
setor agropecuário, mais precisamente o com-
plexo agroindustrial, está intimamente ligada 
ao registro de imóveis e também ao registro 
de títulos e documentos. 

“O papel dos cartórios é fundamental para 
o acesso ao crédito, com o objetivo de consti-
tuir as garantias aptas a dar higidez em rela-
ção às operações, sejam elas mais ou menos 
complexas. As garantias corretamente regis-
tradas, em especial em virtude dos princípios 
que norteiam o direito registral, trazem maior 
segurança ao sistema de crédito brasileiro”, 
declara Freitas. 

Números do Instituto Mato-Grossense de 
Economia Agropecuária (IMEA) tem mostrado 
que ano após ano a cultura da soja no Estado 
tem dependido cada vez mais de recursos de 
terceiros. 

Mato Grosso foi o líder em valor de produ-
ção agrícola em 2019, deixando o estado de 
São Paulo em segundo lugar. De acordo com 
o IMEA, do total do financiamento do custeio 
da soja nas safras 2018/2019 e 2019/2020, 
30% vieram de multinacionais, enquanto 19% 
foram verbas relacionadas a revendas. O cré-
dito oficial, disponibilizado pelo sistema finan-
ceiro, representou apenas 18% do total dos 
financiamentos.

EFICIÊNCIA NO CAMPO

Desde os anos 1970, a 
produtividade dos grãos mais 

que triplicou. 
Já a área ocupada não 

chegou a dobrar.

Com a crise gerada 
pela pandemia do novo 

coronavírus, o peso do agro 
na economia vai aumentar

[1] Previsão
Fontes: Revista Exame, Ministério da Agricultura e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

Área plantada
(em milhões de hectares)

Produtividade
(em quilos por hectare)

Variação do PIB brasileiro 
em 2020, por setor [1]

Participação do agronegócio 
no PIB brasileiro [1]

1977 2020 [1] 1977 2020 [1]

37 65 1.258 3.822

1977

2020 [1]

19% PIB

23,6% PIB

Agronegócio

Indústria

Serviços

Comércio

+2,5%

-8,5%

-5,7%

-6,0%



Segundo o relator da MP do Agro, deputado federal Pe-
dro Lupion (DEM-PR), a lei constituiu uma nova etapa do 
marco regulatório do financiamento da atividade rural

O secretário-adjunto de Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura, José Angelo Mazzillo, foi um dos 
principais articuladores do Governo Federal na 
aprovação da MP do Agro

Segundo o coordenador da Comissão de Agronegócio 
do IBRADEMP, Antonio Freitas, a tomada de crédito pelo 
setor agropecuário está intimamente ligada ao Registro 
de Imóveis e ao Registro de Títulos e Documentos 
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“Estamos trabalhando 
para que a lei cumpra 

efetivamente o seu objetivo, 
que é diminuir burocracia 

e custo para os produtores 
rurais”

Pedro Lupion (DEM-PR), 
deputado federal

Tipo de 
Garantia

Crédito Bancário
ou Financeiro

Crédito Comercial
ou Mercantil

Crédito 
Rural Total

Item

Garantias Reais

Garantias Nominais

Total

R$ bilhões

142,8

35,7

178,5

R$ bilhões

38,8

58,2

97,0

R$ bilhões

181,6

93,9

275,5

%

80%

20%

100%

%

40%

60%

100%

Fonte: Banco Central/ F. Prince Consultoria Econômica

Crédito rural

“O papel dos cartórios é 
fundamental para o acesso 
ao crédito, com o objetivo 
de constituir as garantias 

aptas a dar higidez em 
relação às operações”

Antônio Carlos de Oliveira Freitas, 
coordenador da Comissão 

de Agronegócio do IBRADEMP

“Já há uma lei autorizando 
um dos ramos de cartório, 
de Protestos, a construírem 

uma infraestrutura de 
mercado financeiro 

autorizada pelo Banco 
Central. Imagina se tivermos 

no registro de imóveis as 
mesmas condições. É ótimo 
para o setor, é ótimo para os 
cartórios, e nós precisamos 

deles.”
José Angelo Mazzillo, secretário-adjunto de 

Política Agrícola do Ministério da Agricultura

Segundo o consultor de Política Agrícola da 
Associação dos Produtores de Soja e Milho do 
Estado de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Thia-
go Rocha, a oportunidade que surge nesse 
momento é para a ampliação da participação 
do mercado de capitais no crédito agrícola, 
especialmente dos Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio (CRAs), que já em 2019 apre-
sentaram um aumento de 76% e somaram R$ 
11,8 bilhões. 

“Nesse novo cenário, os cartórios exercem 
papel fundamental, no sentido de dar segu-
rança jurídica ao processo. Costumo dizer que 
a segurança jurídica é facilmente confundida 
com burocracia, até que sua ausência de-
monstre de forma inequívoca qual o seu real 
papel para a sociedade”, relata Rocha. 

Em Goiás, os principais títulos de crédito le-
vados à registro nos Cartórios de Imóveis são 
a Cédula Rural Pignoratícia, representando 
cerca de 50% dos títulos, a Cédula de Crédi-
to Bancário, representando cerca de 20%, a 
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, re-
presentando cerca de 16%, e a Cédula Rural 
Hipotecária, representando cerca de 10%.

“A principal garantia oferecida pelos produ-
tores rurais em Goiás nos títulos de créditos 
levados à registro é o penhor rural, sendo em 
primeiro lugar o de bovinos e em segundo o 
penhor agrícola. Em seguida vêm os imóveis 
dados em hipoteca e alienação fiduciária”, afir-
ma o presidente da Associação dos Notários 
e Registradores do Estado do Goiás (Anoreg-
-GO), Pedro Ludovico. 

No Mato Grosso do Sul, de um total de 12 
mil atos praticados nos primeiros cinco me-
ses do ano de 2020 nos Cartórios de Imóveis, 
66% são atinentes às cédulas de crédito rural, 
16% às cédulas de crédito industrial, comer-
cial e de produto rural, 15% dizem respeito às 

hipotecas em geral, e apenas 2% seriam refe-
rentes a contratos de penhor rural.

“Acredita-se que 90% das cédulas são do 
tipo Cédula Rural Pignoratícia, apesar de a hi-
poteca ser uma garantia mais sólida e perene, 
o que viabilizaria uma queda drástica nos ju-
ros cobrados do produtor rural, fazendo com 
que o fomento à atividade seja maximizado. 
Reside um pleito justo dos produtores ante às 
instituições financeiras, que é de exigir maior 
utilização de Cédulas Hipotecárias com a sub-
sequente redução vertiginosa do custo efetivo 
total do financiamento pretendido”, argumen-
ta o registrador imobiliário de Terenos-MS, 
Naymi Salles Torres.
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1. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (CRP)
Decreto-lei nº 167/1967
Título representativo de financiamento rural concedido por 
integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural. É extraída 
com base no penhor rural e passa a valer como título de crédito 
autônomo e negociável. 

2. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA (CRH)
Decreto-lei nº 167/1967
A cédula hipotecária é um título de crédito que representa 
um financiamento bancário lastreado em garantia real sobre 
determinado imóvel. Para que seja constituída a hipoteca, o 
devedor deverá ter o imóvel regularizado, de modo a possibilitar o 
subsequente registro do gravame no Cartório de Imóveis.

3. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL (CCIND.)
Decreto-lei nº 413/1969
É uma promessa de pagamento em dinheiro com garantia real, que 
tem por finalidade o financiamento de atividades industriais. 

4. CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO (CCE)
Lei nº 6.313/1975 e Decreto-lei nº 413/1969
A CCE é um título emitido por pessoas físicas e jurídicas para 
operação de financiamento à exportação, produção de bens para 
o exterior, bem como às atividades de apoio e complementação da 
exportação realizadas por instituição financeira. 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS TÍTULOS DE 
CRÉDITO LIGADOS AO AGRONEGÓCIO 
REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS

5. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR)
Lei nº 8.929/1994
Permite ao produtor rural ou a cooperativas obter recursos para 
desenvolver produção ou empreendimento com comercialização 
antecipada ou não. Trata-se de um título cambial negociável em 
mercado de balcão e em bolsa de mercadorias nas modalidades 
física e financeira. 

6. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (CCIMOB.)
Lei nº 10.931/2004
Instrumento originado pela existência de direitos de crédito 
imobiliário com pagamento parcelado. A cédula é emitida pelo 
credor, com o objetivo de facilitar e simplificar a cessão do crédito 
e podem contar ou não com garantia. 

7. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) 
LEI Nº 10.931/2004
Pode ser emitida por empresa ou pessoa física, tendo instituição 
bancária como contraparte. Entre as vantagens do ativo, está o 
fato de ser um instrumento de crédito ágil, que pode ser emitido 
com ou sem garantia, real ou fidejussória. 

8. CÉDULA IMOBILIÁRIA RURAL (CIR)
Lei nº 13.986/2020
Título de crédito que pode ser emitido somente por produtor rural 
proprietário de imóvel rural, em favor de instituição financeira, 
para obtenção de crédito. A Cédula traz como novidade o fato de 
proteger ao extremo o direito do banco, pois caso o emitente não 
pague a dívida no vencimento, o credor pode “tomar” para si o 
imóvel que foi dado em garantia do crédito, através do instituto do 
patrimônio de afetação que foi criado também pela MP 897/2019.

Mais investimentos na lavoura 
(em bilhões de reais)[1]

Esses fatores ajudaram a alcançar um 
recorde histórico na safra de grãos, 

cana e café neste ano

SOJA E 
MILHO

CANA-DE-
AÇUCAR CAFÉ

PRODUÇÃO
(em toneladas)

220 milhões
3,6% (2)

590 milhões
3%

65 milhões
14%

ÁREA
(em hectares)

65,5 milhões
3,5%

8,1 milhões
9%

2 milhões
4%

PRODUTIVIDADE 3.873 quilos 
por hectare

0,2%

77 toneladas 
por hectare

3%

32 sacas 
por hectare

11,4%

[1]Em novas sementes, fertilizantes e defensivos.
[2)Em relação à última safra.

Fontes: Revista Exame, Cepea, Conab e IBGE.

CAMPO FÉRTIL

Os principais fatores que explicam o boom do 
agronegócio neste ano

SOL E CHUVA NA MEDIDA CERTA

Corredores de umidade formados na Amazônia 
forneceram a quantidade de chuva ideal para as lavouras

Ausência de fenômenos climáticos que causam chuva em 
excesso ou secas, como El Niño e La Niña

AUMENTO

79 77

84

2017 2018 2019



O consultor de Política Agrícola da Aprosoja-MT, 
Thiago Rocha, analisa que a oportunidade que surge 
nesse momento é para a ampliação da participação do 
mercado de capitais no crédito agrícola: “nesse novo 
cenário, os cartórios exercem papel fundamental”

De acordo com o superintendente técnico da CNA, Bruno 
Lucchi, é necessário desvendar o que realmente compõe 
os custos administrativos e tributários dos bancos

Para a assessora técnica da CNA, Fernanda Schwantes, é 
necessária uma política mais bem direcionada para que 
as instituições financeiras reduzam o custo administrati-
vo e tributário para produtores inadimplentes
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COMPETÊNCIAS JURÍDICAS E TÉCNICAS DE UMA CPR

“Com a alteração que a Lei 
13.986 trouxe, várias outras 

instituições financeiras 
poderão operar crédito rural”

Fernanda Schwantes, 
assessora técnica da CNA

“Costumo dizer que 
a segurança jurídica é 

facilmente confundida com 
burocracia, até que sua 
ausência demonstre de 

forma inequívoca qual o seu 
real papel para a sociedade”

Thiago Rocha, 
consultor de Política Agrícola da Aprosoja-MT

“As instituições financeiras 
dizem que tem de cumprir 
exigências que oneram o 

setor. Então vamos discutir 
essas exigências.”

Bruno Lucchi, 
superintendente técnico da CNA

Consolidação
do Ônus

Legitimidade
do Emissor

Requisitos For-
mais do Título

Vapacidade 
da Matrícula

Tipificação

Área (ha)

Produtividade

Peças Agrícolas

Custo de
Produção

Consistência da relação 
arrendamento, comoda-

to ou parceria rural

Documentos
Imobiliários

Documento 
Societário/Pessoais

Aptidão
Agrícola

Capacidade
Produtiva

Penhor

Alienação fiduciária

Hipoteca

Aval

Produção

Lastro Financeiro

Exigibilidade

Garantias

Lastro Físico

Valoração
do Ativo

CPR

Competências
Jurídicas
Competências
Técnicas

*Multinacionais de agroquímicos, fertilizants, sementes e grãos 
Fonte: IMEA

Safras

Agentes 
do Mercado
Multinacionais*

Revendas

Sistema 
financeiro
Bancos com 
recursos federais
Recursos 
próprios

Total

Milhões 
de R$ 
6.322 

4.228 

5.661 

1.921 

4.374 

22.506

% do 
total 
28% 

19% 

25% 

9% 

19% 

100%

Milhões 
de R$
5.912 

3.833 

3.548 

2.608 

4.072 

19.973

% do 
total 
30% 

19% 

18% 

13% 

20% 

100%

Participação dos agentes no financiamento do 
custeiro de soja em MT das safras 2018/19 e 2019/20

18/19 19/20

Fonte: Agrodocs
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“Constituído o patrimônio 
de afetação, mesmo 

que ele não tenha sido 
oferecido em qualquer 

título, em CIR ou CPR, ele 
já não pode ser utilizado 

para nada”
Divanir Marcelo de Pieri,

advogado especializado em Direito
do Agronegócio e Direito Empresarial

2000

21

2010

76

2019

97
EXPORTAÇÕES

2000

6

2010

13

2019

14

IMPORTAÇÕES

2000

15

2010

63

2019
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SALDO 
DA BALANÇA 
COMERCIAL

Os países e as regiões em que a demanda por produtos do agronegócio brasileiro deve crescer mais
(em bilhões de dólares)

2019

30

2025 [3]

48CHINA

Produtos com 
mais demanda

frango, carne bovina, 
suínos, soja, milho 

e café

2019

14,5

2025 [3]

20

ÁSIA
(menos a China) [1]

Produtos com 
mais demanda

soja, carne bovina, 
frango, suínos, 

óleo de soja e açúcar

2019

12

2025 [3]

20

ORIENTE 
MÉDIO [2]

Produtos com 
mais demanda

açúcar, frango, carne 
bovina, grãos, frutas 

e lácteos

MUNDO AFORA

O Brasil é um dos principais 
exportadores de alimentos do 
mundo. Nos próximos anos, o 

aumento da demanda conti-
nuará vindo dos emergentes.

Nos últimos 20 anos, as vendas 
externas do agronegócio brasileiro 

quase quintuplicaram. E trouxe-
ram muitos dólares para o país.

(em bilhões de dólares)

[1] Hong Kong, Bangladesh, Indonésia, Tailândia, 
Vietnã, Singapura, Malásia, Filipinas e Coréia do Sul
[2] Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes, Egito, 
Iraque e Jordânia
[3] Previsão
Fontes: Revista Exame, Ministério da Economia, 
Câmera de Comércio da China, Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
e Insper

SPREAD BANCÁRIO 
Embora haja um forte lobby para retirar dos 
Cartórios importantes registros de cédulas ru-
rais, os emolumentos – nome dados aos valo-
res cobrados pelos cartórios – são inferiores 
aos custos bancários embutidos em transa-
ções financeiras que envolvem esses títulos 
de crédito. 

Uma simulação feita pela Confederação Na-
cional da Agricultura (CNA) mostra que a taxa 
de um financiamento paga por um pequeno 
agricultor na Bahia, por exemplo, pode chegar 
a ser 2,9 vezes maior que a anunciada devido 
aos custos adicionais. Isso porque o spread 
bancário aumenta muito a taxa de juros de uma 
operação feita por instituições financeiras. 

Além disso, no estudo feito pela CNA, a taxa 
cobrada pelos cartórios para financiar um em-
préstimo de R$ 200 mil é de cerca de R$ 1,3 
mil na Bahia, o equivalente a 0,6% da transa-
ção. Já os bancos, chegam a lucrar quase R$ 
25 mil com a operação. 

A reportagem fez um estudo mais detalhado 
para saber quais seriam as taxas cobradas pe-
los cartórios de todo o país para o registro de 
cédulas rurais em financiamentos de R$ 200 
mil. O resultado mostra que a média cobrada 
pelas serventias é de R$ 1,5 mil, apenas 0,7% 
do total do financiamento. O restante, cobrado 
pelos bancos, representa 12,48% do emprés-
timo, uma bagatela que é descontada todos os 
anos do bolso do produtor rural. 

Embora o Banco Central admita que não 

tem como controlar os serviços embutidos 
nas taxas de financiamento dos bancos, como 
custo técnico, seguro agrícola, seguro de vida, 
título de capitalização e juros efetivos, o chefe 
de subunidade do departamento de regulação, 
supervisão e controle das operações do crédi-
to rural e do Programa de Garantia da Ativida-
de Agropecuária (Proagro) do Banco Central, 
João Ferrari Neto, admite que as operações 
bancárias ferem a legislação vigente e oneram 
os produtores rurais brasileiros. 

“Essa relação de consumo, mesmo numa 
instituição financeira, não está legalmente 
prevista no Código de Defesa do Consumidor. 
Pelo que a gente ouve dos produtores há al-
guns abusos para que se acesse o crédito bem 
barato. Ele acaba levando produtos que não 
necessita”, revela o chefe do Proagro, João 
Ferrari Neto. 

Para o economista Felipe Prince, a prática 
de venda casada, com a oferta de produtos 
bancários, como seguro de vida e título de ca-
pitalização, encarecem a taxa final paga pelo 
tomador de crédito. “Essa diferença é elevada 
no Brasil não só no crédito rural, mas para to-
dos os segmentos econômicos. Isso ocorre por 
diversos motivos, como altos custos operacio-
nais do banco, baixa concorrência no merca-
do bancário brasileiro e o próprio ambiente 
de risco empresarial no país, que aumenta a 
probabilidade de inadimplência para os ban-
cos, tornando as taxas mais elevadas”, explica 
o economista. 

De acordo com o superintendente técnico 
da CNA, Bruno Lucchi, é necessário desvendar 
o que realmente compõe os custos adminis-
trativos e tributários dos bancos, os chamados 
spreads. Para ele, todos esses custos embuti-
dos no financiamento acabam encarecendo a 
taxa do financiamento para o produtor. 

“Existem distorções, os bancos cooperativos 
têm custos menores. As instituições financei-
ras dizem que tem de cumprir exigências que 
oneram o setor. Então vamos discutir essas 
exigências e vamos tentar mudar isso junto ao 
Banco Central e ao Congresso Nacional”, pon-
dera o funcionário da CNA. 



Produtor de soja e milho no Estado do Mato Grosso, 
Divadir de Pieri diz que os cartórios têm papel 
fundamental na formalização das garantias perante os 
agentes de crédito

De acordo com o advogado especialista em Direito do 
Agronegócio, Adauto Kaneyuki, os cartórios precisam 
apresentar qualidade técnica, agilidade nas respostas e 
um controle de maneira organizada

Para o funcionário da agro Bayer, Andre Pimenta, os 
cartórios possuem grande importância na cadeia do agro-
negócio, atuando para pesquisas na análise de crédito
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“Como estamos vivenciando 
essa pandemia e temos 
a necessidade de evitar 

aglomerações, a certificação 
digital no agronegócio tem 

sido fundamental”
 André Pimenta, 

funcionário da agro Bayer

“Com o registro e 
publicidade dos atos, 

os credores sentem-se 
seguros e, assim, mais 
dispostos a investir no 

setor”
Divadir de Pieri, 

produtor de soja e milho 
no Estado do Mato Grosso

“A grande maioria dos créditos 
concedidos são respaldados 

por garantias. Por esse 
motivo, os serviços prestados 
pelos cartórios possuem uma 

enorme relevância.”
Adauto Kaneyuki, 

advogado especialista 
em Direito do Agronegócio

Fonte: CNA

Segundo a assessora técnica da CNA, Fer-
nanda Schwantes, além da redução da taxa de 
juros ao produtor, é necessária uma política 
mais bem direcionada para que as instituições 
financeiras reduzam o custo administrativo e 
tributário para produtores inadimplentes. 

“A tendência é que esse custo da operação 
do crédito tenda a cair. Com a alteração que a 
Lei 13.986 trouxe, várias outras instituições 

financeiras poderão operar crédito rural. Essa 
concorrência deve levar a uma redução dos 
custos administrativos e tributários”, aponta a 
assessora. 

A própria bancada ruralista no Congresso 
Nacional tem feito pressão contra spreads 
bancários e custos adicionais cobrados nas 
operações. Emendas à Medida Provisória 
958/2020, que criou regras para facilitar aces-

so ao crédito em geral por causa da pandemia, 
já buscam reduzir burocracia e custos extras.

O Manual de Crédito Rural (MCR), de pu-
blicação do Banco Central, determina diversas 
regras exigidas para a concessão de crédito 
rural, como avaliação de risco de crédito, 
análise de viabilidade econômico-financeira 
da atividade, além de informações de órgãos 
ambientais, como o IBAMA e o CAR (Cadastro 
Ambiental Rural). 

De acordo com o tabelião de Notas e Protes-
to de Monte Azul Paulista-SP, João Francisco 
Massoneto, em muitos casos, as taxas que os 
bancos cobram para elaborar o contrato aca-
bam sendo maiores até que o valor de uma es-
critura pública. “No Tabelionato de Notas, os 
usuários contam com prazo reduzido, com ta-
bela de custas definida por lei, que permitem 
saibam previamente o valor que será cobrado, 
e com a imparcialidade do tabelião, que, ao 
contrário do banco, não figura em nenhum 
dos polos da relação jurídica”, explica.

No Rio Grande do Sul, principal polo do cul-
tivo de trigo e uva do país, o produtor rural 
chega a conseguir a garantia de um financia-
mento com um preço extremamente baixo no 
Cartório de Imóveis. “O produtor rural gasta 
hoje, aproximadamente R$ 100. Isso mesmo, 
para alcançar a garantia de um financiamento 
de R$ 1 milhão, por exemplo, o custo com o 
registro de imóveis é de aproximadamente R$ 
100. Isso representa um custo de 0,01%”, con-
ta o presidente da Associação dos Notários e 
Registradores do Estado do Rio Grande do Sul 
(Anoreg-RS), João Pedro Lamana Paiva.

Spread bancário (Agricultor Bahia)
Empréstimo
R$ 200.000,00

Taxa de juros
4,6% ao ano

Período
1 ano

(I) Juros Efetivos
R$ 9.200,00

(II) Registro da Cédula em Cartório 
(Bahia)
R$ 1.344,40

(III) IOF (0,38%)
R$ 760,00

(IV) Custo com Projeto Técnico (2%)
R$ 4.000,00

(V) Seguro Agrícola (3%)
R$ 6.000,00

(VI) Seguro de Vida
R$ 1.000,00

(VII) Título de capitalização
(2% do valor do financiamento)
R$ 4.000,00

Anos do título de capitalização
1 ano

Custo Total do Empréstimo
(I+II+III+IV+V+VI+VII)
R$ 26.304,40

Custo Total de Operação
13,15% ano ano



PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 
Um dos mecanismos instituídos pela Lei do 
Agro para ampliar a oferta de garantias ao cré-
dito rural é o patrimônio de afetação, regime 
criado originalmente no âmbito das incorpora-
ções imobiliárias. 

O patrimônio de afetação enquanto figura 
importada da Lei 4.591/64, consiste na segre-

UF Registro em  Taxas cobradas  Custo total
 cartório pelos bancos empréstimo
   (R$ 200 mil)

Acre (AC) R$ 926,69 R$ 24.960,00 R$ 25.886,69

Alagoas (AL) R$ 3.307,50 R$ 24.960,00 R$ 28.267,5

Amapá (AP) R$ 4.038,46 R$ 24.960,00 R$ 28.998,46

Amazonas (AM) R$ 2.066,50 R$ 24.960,00 R$ 27.026,5

Bahia (BA) R$ 1.344,40 R$ 24.960,00 R$ 26.304,40

Ceará (CE) R$ 3.507,21 R$ 24.960,00 R$ 28.467,21

Distrito Federal (DF) R$ 649,40 R$ 24.960,00 R$ 25.609,4

Espírito Santo (ES) R$ 3.586,47 R$ 24.960,00 R$ 28.546,47

Goiás (GO) R$ 638,33 R$ 24.960,00 R$ 25.598,33

Maranhão (MA) R$ 1.772,60 R$ 24.960,00 R$ 26.732,6

Mato Grosso (MT) R$ 1.491,50 R$ 24.960,00 R$ 26.451,5

Mato Grosso do Sul (MS) R$ 2.631,20 R$ 24.960,00 R$ 27.591,2

Minas Gerais (MG) R$ 1.340,56 R$ 24.960,00 R$ 26.300,56

Pará (PA) R$ 589,40 R$ 24.960,00 R$ 25.549,4

Paraíba (PB) R$ 2.088,83 R$ 24.960,00 R$ 27.048,83

Paraná (PR) R$ 121,59 R$ 24.960,00 R$ 25.081,59

Pernambuco (PE) R$ 201,91 R$ 24.960,00 R$ 25.161,91

Piauí (PI) R$ 209,24 R$ 24.960,00 R$ 25.169,24

Rio de Janeiro (RJ) R$ 2.198,27 R$ 24.960,00 R$ 27.158,27

Rio Grande do Norte (RN) R$ 2.992,19 R$ 24.960,00 R$ 27.952,19

Rio Grande do Sul (RS) R$ 89,20 R$ 24.960,00 R$ 25.049,2

Rondônia (RO) R$ 174,07 R$ 24.960,00 R$ 25.134,07

Roraima (RR) R$ 1.587,45 R$ 24.960,00 R$ 26.547,45

Santa Catarina (SC) R$ 2.020,00 R$ 24.960,00 R$ 26.980,00

São Paulo (SP) R$ 368,46 R$ 24.960,00 R$ 25.328,46

Sergipe (SE) R$ 1.104,28 R$ 24.960,00 R$ 26.064,28

Tocantins (TO) R$ 1.310,10 R$ 24.960,00 R$ 26.270,1

Média total  R$ 1.568,73 R$ 24.960,00 R$ 26.528,73
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Fonte: CNA/ Tribunais de Justiça

Custo Real do negócio Agropecuário no Brasil

gação de determinados bens do incorporador 
para constituição de um patrimônio distinto, 
que não responde por outras dívidas e obri-
gações senão às referentes àquele empreendi-
mento. 

No contexto da Lei do Agro, a instituição do 
patrimônio de afetação visa garantir ao produ-
tor rural o direito de submeter o imóvel rural 

de sua propriedade (ou fração dele), bem como 
as acessões e as benfeitorias nele fixadas, a 
esse mesmo regime. Ou seja, segregar tais 
bens para servir de garantia de operações de 
crédito lastreadas em Cédula de Produto Rural 
(CPR) ou em operações financeiras contratadas 
por meio da Cédula Imobiliária Rural (CIR), que 
deverá ser registrada no Cartório de Imóveis.



No entanto, embora haja um consenso de 
que o patrimônio de afetação e sua destinação 
tem natureza no Direito real, dificilmente ele 
terá o êxito proposto pelo legislador na nova 
Lei. Com a necessidade da apresentação de 
uma série de documentos, o patrimônio não 
exclui do imóvel as dívidas trabalhistas e fis-
cais. Assim, a proteção é uma afetação parcial e 
limitada, o que não dá garantia suficiente para 
o credor, apontam estudiosos do assunto. 

“Se o credor não tem garantia suficiente, é 
óbvio que isso vai comprometer a securitização 
dos créditos no mercado de capitais”, alerta a 
registradora de imóveis em Diadema-SP, Patrí-
cia André de Camargo Ferraz.

Para o advogado especializado em Direito 
do Agronegócio e Direito Empresarial, Divanir 
Marcelo de Pieri, o nascimento do patrimônio 
de afetação deveria ser algo bastante seguro e 
com profissionais que possam assegurar aos 
proprietários a possibilidade de fazer a escolha. 

“Constituído o patrimônio de afetação, mes-
mo que ele não tenha sido oferecido em qual-
quer título, em CIR ou CPR, ele já não pode ser 
utilizado para nada. Ele fica indisponível, fica 
blindado, inclusive para o próprio dono do imó-
vel, que só pode ter o cancelamento desse pa-
trimônio de afetação mediante a prova de que 
ele não ofertou esse título em qualquer CIR ou 
CPR”, comenta o advogado. 

De acordo com Pieri, o imóvel rural, enquan-
to estiver sujeito ao regime de afetação, ainda 
que de modo parcial, não poderá ser objeto 
de compra e venda, doação, parcelamento ou 
qualquer outro ato translativo de propriedade 
por iniciativa do dono. “Não poderá ser utiliza-
do para realizar ou garantir o cumprimento de 
qualquer outra obrigação assumida pelo pro-
prietário estranha àquela a qual esteja vincu-
lado e é impenhorável, não podendo ser objeto 
de constrição judicial”, destaca o advogado. 

CADEIA PRODUTIVA 
No entanto, há no horizonte um alento para os 
agricultores brasileiros que estão interessados 
em financiamentos e operações de crédito para 
o setor. Isso porque o Plano Safra 2020/21, 
lançado pelo governo federal em meados de 
junho, terá um valor recorde para financiar a 
safra que promete ser a maior da história: R$ 
236 bilhões para pequenos, médios e grandes 
produtores. São R$ 13 bilhões a mais do que 
ano passado.

Além disso, todas as linhas de crédito tive-
ram redução nas taxas de juros. Para os gran-
des, caiu de 8% para 6% ao ano. E, para os mé-
dios, de 6% para 5%.

Para especialistas no assunto, entretanto, o 
momento que o país atravessa, sendo um dos 
principais centros de uma pandemia mundial, 
ainda é motivo para se adotar cautela nas tran-
sações financeiras que envolvem o agronegó-
cio brasileiro. 

“É fundamental que tenhamos ferramentas 
para a dinamização e a redução do risco de 
crédito, incentivando o crédito privado para o 
agronegócio, e com especial atenção para os 
credores não financeiros, como os fornecedo-
res de insumos e os investidores do mercado 
de capitais”, argumenta o advogado e presiden-
te da Comissão de Crédito Imobiliário e Garan-
tias do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliá-

rio, (Ibradim), Fabio Rocha Pinto e Silva. 
Para quem não conhece a cadeia do agrone-

gócio, pode soar como estranho, mas a verdade 
é que mais de 50% dos recursos que chegam 
nos produtores rurais não saem diretamente 
do sistema financeiro, chegando ao produtor 
através de cooperativas, distribuidores de in-
sumos, empresas cerealistas e exportadores de 
grãos. 

“Muito embora ainda não tenhamos uma 
estimativa oficial sobre o tamanho da safra 
2020/21, esperamos que a produção continue 
em bons patamares, dado que os preços eleva-
dos das principais commodities agropecuárias 
deverão servir como estímulo aos produtores. 
Os preços da soja e do milho, por exemplo, au-
mentaram quase 30% nos últimos 12 meses”, 
revela o coordenador das secretarias do Minis-
tério da Agricultura, Eduardo Sampaio.

A cadeia produtiva do agronegócio pode ser 
definida como todos os processos que ocorrem 
desde os insumos básicos até a transforma-
ção no produto final. Ou seja, envolve todas 
as etapas que o insumo sofre até se tornar 
um produto. Essas etapas, ou operações, são 
interligadas como uma corrente que tem uma 
finalidade comercial. Cada vez mais, as cadeias 
têm se transformado em uma grande rede de 
negócios e cooperações. O objetivo dessa rede, 
que envolve também os Cartórios, é fazer com 
que os parceiros trabalhem em conjunto.

Segundo o presidente da Câmara Temática 
de Crédito, Seguro e Comercialização do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Fernando Pimentel, é fundamental que os 
cartórios estejam coexistindo nas discussões 
operacionais com entidades ligadas ao crédi-
to. “Esses players são registradores ativos. Na 
verdade, são os maiores originadores de títulos 
registráveis. Fazem penhor de safra, hipoteca, 
alienação fiduciária e são grandes operadores 
de registro em cartório”, explica Pimentel. 

De acordo com o advogado especialista em 
Direito do Agronegócio, Adauto Kaneyuki, para 
suportar os operadores do direito no agrone-
gócio, os Cartórios precisam apresentar con-
juntamente a qualidade técnica, agilidade nas 
respostas e um controle de maneira organiza-
da.

“A grande maioria dos créditos concedidos 
são respaldados por garantias, até mesmo pelo 
risco de inadimplência que pode ser causado 
por questões climáticas ou por questões rela-
cionadas à volatilidade do preço dos produtos 
rurais. Por esse motivo, os serviços prestados 
pelos cartórios possuem uma enorme relevân-
cia”, pondera o advogado. 

Produtor de soja e milho no Estado do Mato 
Grosso, Divadir de Pieri diz que os cartórios 
têm papel fundamental na formalização das ga-
rantias perante os agentes de crédito, tornando 
públicas as operações, de forma que os credo-
res tenham seus direitos garantidos.

“As atividades rurais, principalmente as dos 
agricultores, embora não pareça, são muito 
complexas. A eficiência da lavoura com pro-
dutividade lucrativa, conjugada com a susten-
tabilidade nas relações humanas e ambientais, 
dependem de uma série de providências e cui-
dados específicos. A atividade dos cartórios, 
embora não esteja diretamente ligada à con-
cessão do crédito, com o registro e publicidade 

dos atos, faz com que os credores sintam-se 
mais seguros e, assim, mais dispostos a investir 
no setor”, argumenta o produtor rural. 

Para o funcionário da agro Bayer, que ofere-
ce insumos agrícolas para proteção de cultivos, 
Andre Pimenta, os cartórios possuem grande 
importância na cadeia do agronegócio, servin-
do para pesquisas na análise de crédito e como 
um órgão auxiliador na formalização dos ne-
gócios. 

“O processo de assinatura digital vem con-
tribuindo muito no dia a dia. Como estamos 
vivenciando essa pandemia e temos a neces-
sidade de evitar aglomerações, a certificação 
digital no agronegócio tem sido fundamental 
para trazer ainda mais agilidade e praticidade”, 
garante o funcionário da Bayer. 

Foi pensando na cadeia produtiva do agro-
negócio, que os cartórios brasileiros lançaram 
a campanha #cartoriosdoagro, cuja proposta 
surgiu como forma de se opor à informação de 
que os títulos de crédito do agro deveriam ter 
a exigibilidade de registro suspensa em decor-
rência da pandemia causada pelo coronavírus. 

“Naquele momento, meados de março/2020, 
tivemos a certeza de que deveríamos fazer al-
guma coisa para evitar que essa imprecisa in-
formação tomasse corpo ao ponto de inviabi-
lizar esse importante serviço público prestado 
ao agronegócio. Foi, portanto, que tomamos a 
iniciativa de construirmos o hotsite www.carto-
riostodoagro.org, voltado exclusivamente para 
facilitar o acesso desse público aos cartórios”, 
comenta o presidente da Associação dos No-
tários e Registradores do Estado de Tocantins 
(Anoreg-TO), Valdiram Cassimiro. 

Também focada em demonstrar a importân-
cia dos Cartórios para o agronegócio do País, 
a Associação dos Notários e Registradores do 
Estado do Mato Grosso (Anoreg/MT) lançou 
a campanha #cartórioéagro, com uma série 
de peças publicitárias destinadas a apresentar 
como a atividade se relaciona com a cadeia 
produtiva rural brasileira.

“O agronegócio é um dos pilares da econo-
mia brasileira e, sem dúvida alguma o caminho 
para que o País supere todo este momento 
econômico conturbado provocado pela pan-
demia mundial”, diz o presidente licenciado 
da Anoreg/MT, José de Arimatéia Barbosa. 
“Demonstrar a importância dos cartórios para 
o segmento agro é vital para que a atividade 
tenha reconhecido o seu valor e importância 
para todo o sistema”, apontou.
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“Pelo que a gente ouve 
dos produtores há alguns 
abusos para que se acesse 
o crédito bem barato. Ele 

acaba levando produtos que 
não necessita.”

João Ferrari Neto, chefe de subunidade do 
departamento de regulação, supervisão e controle 

das operações do crédito rural do 
Banco Central



Segundo estudo do IBGE, existem no Brasil mais de 5 mil estabelecimentos 
agropecuários, com área irrigada superior a 660 milhões de hectares

“Com todos os imóveis 
rurais cadastrados você tem 
o conhecimento da situação 

fática das propriedades, 
desta forma dando mais 
segurança jurídica nos 

procedimentos de averbação 
e registros nas matrículas”

Júlio Roberto de Almeida, 
oficial substituto do 1º Cartório de Registro 

Civil e Imóveis de Tangará da Serra-MT

Cartórios promovem a regularização 
fundiária rural de propriedades 
agropecuárias pelo País

Autoridades se reúnem em Tangará da Serra-MT, durante projeto que proporcionou organizar as matrículas do 
município criando uma Base Cadastral dos imóveis rurais

A caminhonete de Seu Juraci avançava a estra-
da de terra, tentando romper os buracos que 
brotavam do chão de Alta Floresta, município 
do norte do Mato Grosso. Naquela época, An-
derson acompanhava os trajetos do pai, ansio-
so para chegar à fazenda “Aventura”, primeira 
propriedade adquirida pela família Gomes no 
Estado. No meio dos solavancos do tortuoso 
caminho, filho e pai desciam do carro, uma es-
pécie de Toyota Bandeirante mais antiga, dan-
do lugar a um jerico, veículo artesanal construí-
do para transitar em lugares de difícil acesso. O 
resto do caminho, às vezes, tinha que ser feito 
no lombo de uma mula. Mas essa não era a 
viagem mais cansativa. Quando comprou a fa-
zenda, em meados dos anos 90, Seu Juraci teve 
que encarar outro percurso, já que as proprie-
dades do município estavam todas registradas 
em Diamantina, à 650 quilômetros de casa. 

“Naquela época, a cidade de Alta Floresta 
pertencia a Comarca de Diamantina. Você 
imagina ter que andar 650 quilômetros para 
resolver qualquer questão referente a docu-
mento imobiliário. Era um verdadeiro inferno, 
uma coisa inacreditável. E todas as proprie-
dades daquela época tinham registro em Dia-
mantina”, recorda o juiz de Direito Anderson 
Gomes Junqueira, que hoje ocupa o cargo de 
diretor do Foro de Tangará da Serra, à 240 
quilômetros de Cuiabá.

“Pelo pouco tempo de colonização, muitas 

das terras do Mato Grosso eram de áreas de-
volutas. Mas as áreas são muito grandes, e vai 
ficando muito difícil de localizar, dando mar-
gem para muita fraude. O Cartório de Registro 
de Imóveis de Tangará tem uma prática muito 
legal em relação a regularização fundiária. Ele 
levantou a localização física de todos os títu-
los. Através do cartório, você pode buscar a 
fazenda de quem você quiser. É algo extraor-
dinário. É mais do que um georreferenciamen-
to”, explica o magistrado. 

Segundo o Oficial Substituto do 1º Cartório 
de Registro Civil e Imóveis de Tangará da Ser-
ra, Júlio Roberto de Almeida, o trabalho, que 
faz parte da iniciativa “meu município à luz do 
registro de imóveis”, organizou as matrículas 
utilizando Sistema de Informações Geográfi-
cas – SIG, criando uma Base Cadastral dos imó-
veis rurais, e consequentemente melhorando 
o indicador real das matrículas na serventia.

O levantamento, que começou a ser elabo-
rado em setembro de 2017, durou três meses 
e só foi possível em razão de uma parceria 
entre o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), a Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), a Ordem dos 
Advogados do Brasil em Mato Grosso (OAB-
-MT), pesquisadores holandeses e o Instituto 
de Terras de Mato Grosso (Intermat).

“O trabalho realizado possibilitou organi-
zar as matrículas utilizando o sistema SIGEF 

do Incra, no qual os imóveis ali cadastrados 
utilizam a tecnologia do georreferenciamen-
to. Com todos os imóveis rurais cadastrados 
você tem o conhecimento da situação fática 
das propriedades, desta forma dando mais 
segurança jurídica aos procedimentos de 
averbação e registros nas matrículas”, explica 
Almeida. “Você conhece o que está registrado, 
o que está in loco, a localização de cada ma-
trícula; ainda pode se fazer uma comparação 
do perímetro registrado com o delimitado em 
campo”, completa. 

De acordo com o diretor de Governança 
Fundiária do Incra, Humberto César Mota 
Maciel, o órgão tem atuado de acordo com 
as particularidades de cada região, realizando 
convênios com alguns estados para facilitar a 
regularização, inclusive de áreas sob respon-
sabilidade desses entes federativos. “Estamos 
fazendo uma adequação das normas para que 
os processos sejam mais ágeis, com cruza-
mentos de dados com os outros sistemas do 
Governo Federal para assegurar uma análise 
mais precisa”, revela o diretor do Incra. 

Para o desembargador e corregedor-geral 
da Justiça do Estado do Mato Grosso, Luiz 
Ferreira da Silva, sem a regularização domi-
nial das posses é quase impossível fomentar o 
setor do agronegócio, que depende do aspec-
to financeiro e das garantias envolvidas para 
se desenvolver.
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Potencialidade agrícola
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Fonte: Unesp

ÁREAS ATUALMENTE DESACONSELHÁVEIS AO USO 
AGRÍCOLA 
Áreas com limitações muito fortes devido à presença de uma 
ou mais das seguintes características: solos com fertilidade 
natural muito baixa, solos rasos, presença de pedras na 
superfície, textura arenosa, riscos de inundações, deficiência de 
drenagem ou fortes declives (relevo montanhoso e escarpado).

RESTRITA A DESACONSELHÁVEL 
Solos com baixa fertilidade natural (baixa disponibilidade de 
nutrientes), teores elevados de sódio, deficiência de drenagem, 
riscos de inundações em relevo plano e suave ondulado.

POTENCIALIDADE 
AGRÍCOLA BRASILEIRA

RESTRITA 
Solos com baixa a alta fertilidade natural (baixa a alta 
disponibilidade de nutrientes), teores elevados de alumínio, 
fortes declives propensos à erosão, deficiência de drenagem, 
pequena profundidade, presença de pedras na superfície, em 
relevo ondulado e forte ondulado.

REGULAR A RESTRITA 
Solos com baixa a alta fertilidade natural (baixa a alta 
disponibilidade de nutrientes), teores elevados de alumínio, 
textura arenosa, pequena profundidade, fortes declives, 
presença de pedras na superfície e deficiência de drenagem.

REGULAR 
Solos com baixa fertilidade natural (baixa disponibilidade de 
nutrientes), teores elevados de alumínio e excesso de água, em 
relevo plano e ondulado.

REGULAR A BOA 
Solos com baixa a média fertilidade natural 
(baixa a média disponibilidade de nutrientes), 
deficiências de drenagem e riscos de 
inundações, em relevo plano e suave ondulado.

BOA A REGULAR 
Solos com média fertilidade natural (média a 
baixa disponibilidade de nutrientes), textura 
média e argilosa, com relevo plano e suave.

BOA 
Solos praticamente sem limitações, de alta a 
média fertilidade natural, pouco profundos a 
profundos, com textura média e argilosa, bem 
drenados, com relevo plano e suave ondulado.



“As Corregedorias e os serviços de registro 
de imóveis se inserem como fomentadores 
dessas iniciativas que por via direta afetam a 
produção no campo. As serventias extrajudi-
ciais, assim, tanto as destinadas ao registro de 
imóveis como as de títulos e documentos são 
fundamentais na garantia da manutenção da 
estabilidade das relações jurídicas subjacentes 
ao setor do agronegócio como um todo”, afir-
ma o corregedor. 

O Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra 
levantou a localização física de todos os títulos da região. 
“É algo extraordinário. É mais do que um georreferencia-
mento”, diz o o juiz de Direito Anderson Gomes Junqueira

De acordo com o diretor de Governança Fundiária do Incra, 
Humberto César Mota Maciel, o órgão tem atuado de 
acordo com as particularidades de cada região, realizando 
convênios com alguns estados para facilitar a regularização

“O Cartório de Registro de 
Imóveis de Tangará tem uma 

prática muito legal em relação 
a regularização fundiária. Ele 
levantou a localização física 
de todos os títulos. Através 

do cartório, você pode buscar 
a fazenda de quem você 

quiser. É algo extraordinário.”
Anderson Gomes Junqueira, juiz de Direito 
e diretor do Foro de Tangará da Serra-MT

“Estamos aprimorando os 
serviços cadastrais para 

garantir que a inclusão dos 
imóveis rurais também seja 

realizada via internet”
Humberto César Mota Maciel, 

diretor de Governança Fundiária do órgão

“A questão da regularização 
fundiária e a realização desses 
registros é muito importante 
para dar segurança jurídica, 
para dar transparência ao 

financiador e para atrair mais 
recursos para o campo”

Fernando Pimentel, presidente 
da Câmara Temática de Crédito, Seguro 

e Comercialização do Ministério da Agricultura

Estabelecimentos
agropecuários 
Estabelecimentos:

5.073.324 
Área dos estabelecimentos:

351.289.816 hectares

Área irrigada:

6.694.245 hectares
(502.379 estabelecimentos)

Fonte: IBGE

O juiz aposentado Luiz Roberto Pires conta 
que por anos trabalhou em diversos municípios 
do Mato Grosso do Sul para viabilizar a regu-
larização fundiária, dentre eles na comarca de 
Pedro Gomes, localizada no norte do Estado. 

“Havia ações que versavam sobre a nulidade 
de títulos de domínio. Os conflitos eram cons-
tantes e alguns geravam até violência entre os 
litigantes. Houve casos em que se apresenta-
vam duas ou mais matrículas sobre a mesma 
terra. A situação não gerava confiança, pelo 
contrário, afugentava os investidores. Com 
o tempo, os casos foram sendo resolvidos, a 
confiança chegou e com ela os investimentos 
no agronegócio cresceram em larga escala. 
Isso demonstra, claramente, a importância da 
regularização das terras para o crescimento 
do agronegócio”, relembra o magistrado.

DIVISÃO DE TERRAS
A Lei13.465/2017, que dispõe sobre a regu-
larização fundiária rural e urbana, inovou o or-
denamento jurídico sobre o assunto, trazendo 
legitimação fundiária ao propiciar a proprie-
dade plena do imóvel e sem custos na regu-
larização fundiária de Interesse Social. Além 
disso, a usucapião extrajudicial, modo de aqui-
sição da propriedade pela posse prolongada 
do bem e com a possibilidade de busca do 

reconhecimento da propriedade imobiliária 
direto nos cartórios, veio como uma forma de 
agilizar a regularização de diversos imóveis.

De acordo com o presidente da Associação 
dos Notários e Registradores do Mato Grosso 
(Anoreg/MT), José de Arimatéia Barbosa, é 
no Cartório de Imóveis que o produtor rural 
pode promover a regularização fundiária do 
seu imóvel rural através da usucapião extra-
judicial. “São também nestes cartórios que são 
feitas as averbações das certificações de geor-
referenciamento, medida essa essencial para 
obtenção de crédito, alienação do bem, regu-
larização ambiental e auxílio da localização”, 
pontua Arimatéia. 

Embora todos os imóveis rurais tenham que 
estar certificados e georreferenciados, o Brasil 
apresenta algumas dificuldades para concluir 
esse processo, já que tem um histórico de lu-
tas e guerras relacionadas a divisão e explora-
ção das terras. 

Segundo o censo agropecuário brasileiro de 
2017, divulgado em 2019 pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exis-
tem no país mais de 5 milhões de estabele-
cimentos agropecuários, o que corresponde a 
uma área superior a 350 milhões de hectares. 

Enquanto 18% das terras brasileiras são la-
vouras, com mais de 60 milhões de hectares, 
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Matas (Florestas) – 29%
101.370.463,000 hectares

Pastagens – 45%
159.497.547,000 hectares

Lavouras - 18%
63.517.805,000

Outros - 8%
26.904.001,000 hectares



Para o desembargador corregedor-geral da Justiça do 
Estado do Mato Grosso, Luiz Ferreira da Silva, sem a 
regularização dominial das posses é quase impossível 
fomentar o setor do agronegócio

Para o juiz aposentado Luiz Roberto Pires, a 
regularização das propriedades rurais é fundamental 
para o crescimento do agronegócio

O presidente licenciado da Anoreg/MT, José de Arimatéia 
Barbosa explica que são nos Cartórios de Imóveis que o 
produtor rural pode promover a regularização fundiária 
de sua propriedade através da usucapião extrajudicial

“As Corregedorias e os 
serviços de registro de 

imóveis se inserem como 
fomentadores dessas 

iniciativas, que por via direta 
afetam a produção no 

campo”
desembargador Luiz Ferreira da Silva, corregedor-

geral da Justiça do Estado do Mato Grosso

“Com o tempo, os casos 
foram sendo resolvidos, a 
confiança chegou e com 
ela os investimentos no 

agronegócio cresceram em 
larga escala. Isso demonstra, 
claramente, a importância da 

regularização das terras para o 
crescimento do agronegócio.”

Luiz Roberto Pires,
juiz aposentado

“São nos Cartórios de 
Registro de Imóveis que 
são feitas as averbações 

das certificações de 
georreferenciamento, 
medida essencial para 
obtenção de crédito”

José de Arimatéia Barbosa, 
presidente da Anoreg/MT

outros 45% correspondem a pastagens, o que 
representa aproximadamente 159 milhões de 
hectares. O número de pastos e de lavouras só 
não é maior porque as áreas verdes, de ma-
tas e florestas, representam 29% do total de 
terras do país, o equivalente a mais de 100 
milhões de hectares.

“A questão da regularização fundiária e a 
realização desses registros é muito importan-
te para dar segurança jurídica, para dar trans-
parência ao financiador e para atrair mais 
recursos para o campo. Determinado tipo de 
fraude ou informalização fundiária afasta o 
investidor institucional e o financiador profis-
sional”, aponta Fernando Pimentel, do Minis-
tério da Agricultura.

Para o advogado e coordenador da Comis-
são de Agronegócio do Instituto Brasileiro 
de Direito Empresarial (IBRADEMP), Antô-
nio Carlos de Oliveira Freitas, por mais que 
tenham ocorrido alguns avanços em termos 
de leis, ainda há outras extremamente ultra-
passadas e que necessitam de modernização, 
como o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), que 
obriga, por exemplo, a implementação do ca-
dastro rural para apoiar as políticas fundiárias 
e os projetos de reforma agrária. 

“Tal cadastro visa uma base comum de 
informações que são gerenciadas conjunta-

mente entre o Incra e a Secretaria da Receita 
Federal (RFB), com base de dados produzida 
e compartilhada pelas diversas instituições 
públicas federais e estaduais produtoras e 
usuárias de informações sobre o meio rural 
brasileiro. Sua importância decorre do fato de 
que, quando for concluído, terá as informa-
ções comuns em uma única base cadastral”, 
afirma a Coordenação-Geral de Cadastro Rural 
do Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra). 

De acordo com o diretor do Incra, Humberto 
César Mota Maciel, o Incra o órgão tem apri-
morado o cadastro nacional de imóveis rurais, 
com acordos de cooperação com os municípios 
para manutenção de unidades de cadastramen-
to, nas quais os detentores destes bens podem 
realizar a inscrição ou a alteração dos dados 
cadastrais de suas posses ou propriedades.

“O Incra avançou na modernização tecno-
lógica com emissão via internet ou via apli-
cativo do Certificado de Cadastro de imóvel 
Rural (CCIR), com a certificação eletrônica do 
georreferenciamento e com a alteração ca-
dastral via internet dos imóveis rurais. Esta-
mos aprimorando os serviços cadastrais para 
garantir que a inclusão dos imóveis rurais 
também seja realizada via internet”, explica 
o diretor do Incra. 

Embora estudiosos desejem uma sintonia 
maior entre os cadastros e o registro de imó-
veis, eles têm função distintas. Enquanto os 
cadastros têm por função a identificação dos 
imóveis enquanto corpo físico para fins admi-
nistrativos ou tributários, os registros de imó-
veis possuem uma função institucional preci-
sa: identificação dos direitos reais incidentes 
sobre certo bem.

Atualmente, o georreferenciamento de 
imóveis rurais é obrigatório nos casos de des-
membramento, parcelamento, remembramen-
to, transferência e ações judiciais que versem 
sobre imóveis rurais, conforme determina a 
Lei 6.01573, que trata dos Registros Públicos. 
Ainda assim, muitas propriedades carecem 
de um registro mais efetivo para que a sua 
devida regularização auxilie na consequente 
produção agrícola. 

“Os episódios de fraudes com imóveis rurais 
são históricos no Brasil, como os chamados 
imóveis no segundo andar ou com divisões 
deslocadas ocasionando prejuízos impac-
tantes para o agronegócio. A mudança deste 
cenário é de rigor para que a percepção em 
relação aos cartórios avance positivamente, 
como está sendo feito com a implementação 
de tecnologia em prol do público em geral”, 
indica o advogado Antonio Freitas.
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“O crédito é um mecanismo 
formal que permite a todas 
as pessoas, especialmente 

aos produtores, terem 
acesso ao capital necessário 
para fazer os investimentos 

na sua produção”
Patrícia André de Camargo Ferraz, 

registradora de imóveis em Diadema-SP

Enquanto os cartórios de registro de imóveis 
são responsáveis por garantir uma série de 
direitos reais nas operações que envolvem 
o setor do agronegócio, outras naturezas, 
como Títulos e Documentos, Notas, Protes-
to e até Registro Civil, são facilitadores de 
um arcabouço de normas legais necessárias 
para instrumentalizar diversos institutos nos 
cartórios extrajudiciais e garantir o crédito 
agropecuário.

O próprio registro de imóveis foi criado 
nas principais economias do mundo em mea-
dos do século XIX, funcionando como uma 
alternativa encontrada por muitos países não 
só para garantir a produção industrial, mas 
também a produção rural, que precisava de 
mecanismos de publicação das hipotecas re-
lacionadas aos bens imóveis. 

Em 1931, foram criadas leis hipotecárias 
em países como o Chile, Espanha, Reino Uni-
do, Japão, Portugal, Espanha, Alemanha e 
Brasil. A origem do registro de imóveis como 
tal está nas leis hipotecárias em que foram 
criados registros de hipotecas para se dar 
transparência a respeito dos ônus que inci-
diam sobre os imóveis. No Brasil, assim como 
nos demais países, esse sistema foi evoluindo 
e para além da publicidade dos direitos de 
garantia também passou a cuidar e proteger 
os direitos de propriedade.

“Todos sabemos da importância dos direi-
tos de propriedade para a economia. Qual-
quer economia moderna, em um Estado de-
mocrático de Direito, depende de registros 
de propriedade, transparentes, firmes, não 
relativáveis, para que possa se desenvolver”, 
argumenta a registradora de imóveis Patrícia 
André de Camargo Ferraz, que também é di-
retora de Relações Institucionais do Registro 
de Imóveis do Brasil. 

É a partir da entrega do direito de pro-
priedade em garantia, que se tem acesso ao 
crédito. O crédito é, por excelência, um me-
canismo de acesso a riqueza formal e mais 
eficaz do qual se tem registro. “O crédito é 
um mecanismo formal que permite a todas 
as pessoas, especialmente aos produtores, 
acesso ao capital necessário para fazer os in-
vestimentos na sua produção”, complementa 
a registradora. 

Todas as garantias sobre imóveis rurais 
são constituídas pelo registro do título 
constitutivo no registro de imóveis, como a 
hipoteca, a alienação fiduciária e o penhor 
rural, industrial e mercantil. Além de serem 
garantias sobre bens móveis, a legislação ci-
vil elegeu o registro imobiliário para a cons-

tituição, pela certeza na identificação de 
onde o registro pode ser feito e publicizado, 
em virtude do princípio da territorialidade. 
Na prática isso quer dizer que, não impor-
ta o local em que o contrato é entabulado, 
obrigatoriamente o registro deverá ocorrer 
no cartório de registro de imóveis da locali-
zação do bem.

“Todos os cartórios extrajudiciais tem a im-
portante função de garantir a confiabilidade 
e autenticidade de todos os atos e negócios 
jurídicos, cabendo ao registro de imóveis a 
atribuição de guardião dos direitos reais, eis 
que a atividade desenvolvida pelos cartórios 
imobiliários está intrinsecamente ligada com 
a função social e econômica do país”, explica 
a registradora de imóveis e de títulos e docu-

Segundo a registradora de imóveis Patrícia André de 
Camargo Ferraz, em qualquer economia moderna, um 
Estado democrático de Direito depende de registros de 
propriedade transparentes para que possa se desenvolver

Institutos formalizados em cartório garantem segurança 
jurídica para o ambiente de negócios dos produtores rurais

Cartórios são responsáveis por 
diversas garantias em operações 
ligadas ao agronegócio brasileiro

mentos de Poxoréu-MT e diretora de Quali-
dade da Associação de Notários e Registra-
dores do Brasil (Anoreg-BR), Maria Aparecida 
Bianchin.

“Posso afirmar que os registros públicos 
do Brasil são a viga mestra de sustentação 
do crédito no agronegócio, pois sem garan-
tias seguras o crédito se torna escasso e as 
taxas de juros e demais encargos, elevam-se. 
Cada especialidade dos serviços notariais e 
registrais contribuem e asseguram a confia-
bilidade no nosso sistema, considerado um 
dos melhores do mundo”, diz a registradora. 

Assim como o registro de imóveis, boa par-
te dos títulos do agronegócio passam pelo 
Tabelionato de Notas, seja para constituição 
do próprio título como é o caso da escritura 

A registradora de imóveis em Poxoréu-MT, Maria 
Aparecida Bianchin, diz que a atividade desenvolvida 
pelos cartórios imobiliários está intrinsecamente ligada 
à função social e econômica do país

“Todos os cartórios 
extrajudiciais têm a 

importante função de 
garantir a confiabilidade e 
autenticidade de todos os 
atos e negócios jurídicos”

Maria Aparecida Bianchin, 
registradora de imóveis em Poxoréu-MT
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SAIBA QUAIS SÃO AS 
PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS 
CARTÓRIOS RELACIONADAS 
AO UNIVERSO DO 
AGRONEGÓCIO 
REGISTRO DE IMÓVEIS: 
Responsável por registrar garantias de insti-
tutos como a hipoteca, o penhor, alienação 
fiduciária e o patrimônio de afetação, nova 
instituição trazida com a Lei do Agro. Também 
tem papel fundamental no registro de cédulas 
de crédito ligadas ao agronegócio, como a 
Cédula de Produto Rural (CPR) e a Cédula 
Imobiliária Rural (CIR). Conduz também os 
procedimentos de usucapião extrajudicial e a 
regularização fundiária de imóveis rurais.

TABELIONATO DE NOTAS: 
Praticamente todos os títulos do agronegócio 
passam por esse cartório, seja para consti-
tuição do próprio título como é o caso da escri-
tura para constituição de hipoteca ou escritura 
para constituição de crédito rotativo. Também 
é muito utilizado para fazer reconhecimentos 
de assinaturas, autenticações, procurações e 
testamentos. 

TÍTULOS E DOCUMENTOS: 
Além de ser responsável por contratos e 
notificações extrajudiciais, esse cartório 
também possui a chamada função suplementar 
ou residual. Ou seja, pratica os registros não 
atribuídos aos demais serviços como registro 
de imóveis e registro civil de pessoas jurídicas. 
Dentre os contratos mais comuns do agro, que 
ingressam em títulos e documentos, estão os 
contratos de arrendamento e parceria rural, 
comodato, cessões de posse e alienação fidu-
ciária de bens móveis. 

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS: 
São responsáveis pelo registro dos contratos 
sociais, atos constitutivos e estatutos – e suas 
respectivas alterações – das empresas, sindica-
tos, associações, fundações e sociedades civis, 
religiosas, morais e científicas. Algumas formas 
adotadas para constituição de associações, coo-
perativas e sociedades no setor do agronegócio 
se constituem pelo registro nesse cartório.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS: 
Responsáveis pela prática de atos de registro 
de nascimento, casamento e óbito, dentre 
outros. São de extrema importância para o 
agronegócio, pois o estado civil das pessoas 
deve ser comprovado em todos os negócios 
para sua validade e eficácia, haja vista que só 
podem contratar livremente aqueles que são 
plenamente capazes, além de haver necessida-
de de anuências dos cônjuges, dependendo do 
regime de bens no casamento, ou por vezes, 
até de autorização judicial. 

TABELIONATO DE PROTESTO: 
Cartório competente para o protesto de 
cheques, notas promissórias, duplicatas, etc. 
Também utilizado para outros documentos em 
que se reconheçam dívidas. Muito utilizado 
pelos credores do agronegócio. 

para constituição de hipoteca ou para consti-
tuição de crédito rotativo. 

“Qualquer ato que vise transações relacio-
nadas ao agronegócio, sejam elas de venda e 
compra, empréstimos com garantias hipote-
cárias, com alienação fiduciária, ou qualquer 
outro ato público realizado pelo notário, 
trará uma maior segurança jurídica entre os 
envolvidos, e, com a eficiência atual dos Ta-
belionatos de Notas de todo o país, certamen-
te também contribuirá para a celeridade nos 
negócios realizados dentro do setor agrope-
cuário”, aponta o tabelião de Notas e Protesto 
da Comarca de Monte Azul Paulista-SP, João 
Francisco Massoneto. 

Segundo o tabelião de Protesto de Campi-
nas-SP, Reinaldo Velloso dos Santos, todos 

os títulos de crédito podem ser protestados, 
como as Cédulas de Produto Rural. Para faci-
litar a circulação do crédito, as leis relativas 
a títulos do agronegócio dispensam a neces-
sidade de protesto para o exercício do direito 
de regresso contra endossantes e respectivos 
avalistas. 

“Embora dispensado pela legislação, quan-
do utilizado, o protesto tem se revelado mui-
to eficiente, já que muitos contratos - princi-
palmente os bancários - preveem o protesto 
como causa de vencimento antecipado de 
dívidas. Essa previsão faz todo sentido, uma 
vez que o ato é uma prova do inadimplemen-
to, dotado de elevado grau de confiabilidade 
e que serve de parâmetro para a fixação do 
termo legal da falência”, aponta o tabelião.

Para o tabelião de Notas de Monte Azul Paulista-SP, João 
Francisco Massoneto, os cartórios trazem segurança 
jurídica às transações relacionadas ao agronegócio

Segundo o tabelião de Protesto de Campinas-SP, Reinaldo 
Velloso dos Santos, todos os títulos de crédito podem ser 
protestados, como as Cédulas de Produto Rural

“A eficiência atual dos 
Tabelionatos de Notas de 
todo o país contribui para 
a celeridade nos negócios 
realizados dentro do setor 

agropecuário”
João Francisco Massoneto, tabelião de Notas 

e Protesto da Comarca de Monte Azul Paulista-SP

“Muitos contratos 
- principalmente os 

bancários - preveem o 
protesto como causa de 

vencimento antecipado de 
dívidas”

Reinaldo Velloso dos Santos, 
tabelião de Protesto de Campinas-SP
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CcV - Quais os principais atos da Correge-
doria-Geral da Justiça do Estado de Mato 
Grosso durante a sua gestão que afetaram 
diretamente o setor do agronegócio?
Des. Luiz Ferreira - Iniciamos as ações volta-
das ao foro extrajudicial no primeiro mês da 
gestão, isto é, em janeiro de 2019. As duas 
instituições envolvidas – Corregedoria-Geral 
da Justiça e a Associação dos Notários e Re-
gistradores do Brasil (Anoreg/MT) - demos-
traram a intenção de estabelecer uma relação 
proativa visando contribuir para melhorar a 
entrega dos serviços extrajudiciais aos cida-
dãos e garantir a eficiência e a segurança jurí-
dica das atividades notariais e de registro no 
Estado de Mato Grosso. Dentre as ações que 
afetam diretamente o setor do agronegócio, 
podemos citar, a título exemplificativo: pa-
dronização do procedimento de averbação do 
georreferenciamentos previsto nos §§ 3º, 
4º e 13 do art. 176 da Lei n. 6.015/73 (Lei de 
Registros Públicos) para regularização fundiá-
ria (Provimento n. 22/2019-CGJ). O referido 
Provimento desburocratizou o procedimento 
registral no intuito de assegurar a regulariza-

Capa

26

Segundo o corregedor-geral da Justiça do Estado do Mato Grosso, 
desembargador Luiz Ferreira da Silva, os Cartórios prestam importantes serviços 
relacionados ao Agronegócio e deverão se adaptar à recente publicada Lei do Agro

“Os Cartórios são fundamentais 
na garantia da manutenção da estabilidade 
das relações jurídicas do agronegócio”

 “A título de exemplo, são 
nos cartórios de registro 

de imóveis que o produtor 
rural pode promover a 

regularização fundiária do 
seu imóvel rural por meio 
da usucapião extrajudicial, 
permitindo ao produtor 

rural, após a regularização 
dominial, a obtenção de 
crédito com juros mais 
baixos posto que com 

garantia real” 

Eleito corregedor-geral da Justiça do Estado 
de Mato Grosso nos biênios 2019-2020, o de-
sembargador Luiz Ferreira da Silva participou 
de inúmeras medidas que disciplinam a atua-
ção dos cartórios e o funcionamento adequa-
do do agronegócio mato-grossense. 

Entre as medidas apresentadas estiveram 
aquelas que alteram questões como os proce-
dimentos de georreferenciamento, a uniformi-
zação da cobrança dos emolumentos dos atos 
de registro e um melhor aproveitamento da 
Central Eletrônica de Integração e Informa-
ções dos Serviços Notariais e Registrais do Es-
tado de Mato Grosso, administrada pela Asso-
ciação dos Notários e Registradores do Estado 
de Mato Grosso (Anoreg-MT).

Em entrevista à Revista Cartórios com 
Você, o corregedor fala da importância das 
medidas tomadas pela Corregedoria, elogia 
o trabalho dos cartórios brasileiros e avalia 
como positiva a Medida Provisória 897, con-
vertida na Lei 13.986, mais conhecida como 
Lei do Agro. Para o desembargador, as ser-
ventias extrajudiciais são fundamentais na 
garantia da manutenção da estabilidade das 
relações jurídicas subjacentes ao setor do 
agronegócio. Para o desembargador Luiz Ferreira da Silva, a prestação de serviços mais rápidos e eficientes é dever dos notários e 

registradores para dar fluidez às operações

ção fundiária nos termos da lei, por meio da 
padronização do requerimento e documentos 
necessários para averbação do georreferen-
ciamento. Também houve a padronização do 
procedimento para a cobrança dos emolumen-
tos dos atos de registro de empreendimentos 
imobiliários (Provimento n. 10/2019-CGJ). O 
Provimento n. 10/2019 alterou a redação do 
art. 1.764 da Consolidação das Normas Ge-
rais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro 
Extrajudicial – CNGCE/MT para padronizar o 
procedimento previsto no art. 237-A da Lei n. 
6.015/73 (Lei de Registros Públicos). O refe-
rido Provimento uniformizou o método para a 
cobrança dos emolumentos dos atos de regis-
tro, permitindo a organização das serventias 
de modo permanente e com a observância 
dos critérios estabelecidos em lei, de modo a 
coibir o não cumprimento das regras contidas 
no art. 237-A da Lei n. 6.015/73, eis que, na 
hipótese de empreendimentos imobiliários 
previstos nesse dispositivo legal, alguns regis-
tradores estavam cobrando emolumentos so-
bre vários atos registrais em vez de se limitar 
à cobrança simples de emolumentos como ato 



de registro único, de modo a onerar o custo 
dos empreendimentos imobiliários com essa 
prática. Nova disciplina acerca da comunica-
ção dos atos necessários às transferências de 
matrículas de imóveis de uma comarca para a 
outra, por meio da Central Eletrônica de Inte-
gração e Informações dos Serviços Notariais 
e Registrais do Estado de Mato Grosso – CEI/
MT. 

CcV - Qual a sua percepção da importância 
dos serviços dos cartórios para a atividade 
do agronegócio? 
Des. Luiz Ferreira - O agronegócio é o grande 
motor do Estado de Mato Grosso, com valor 
bruto de produção atualmente na casa da 
centena de bilhões de reais, superando nesse 
aspecto até mesmo Estados responsáveis por 
grande parte da economia brasileira. Os cartó-
rios, assim, tanto as destinadas ao registro de 
imóveis como as de títulos e documentos são 
fundamentais na garantia da manutenção da 
estabilidade das relações jurídicas subjacentes 
ao setor do agronegócio como um todo.

CcV - No Estado do Mato Grosso, a maior 
parte da produção dedicada a agricultura 
está ligada ao plantio da soja. Como vê a 
importância de se produzir a soja no Bra-
sil? Apesar de ser uma monocultura, ela 
tem papel eficiente para alavancar a eco-
nomia do país?
Des. Luiz Ferreira - A partir da introdução 
do plantio da soja no Centro-Oeste, quando 
se viabilizou a sua produção em climas mais 
quentes, Mato Grosso passou por um proces-
so muito benéfico de desenvolvimento urbano 
dos municípios ligados à sua cultura. Esse é 
um primeiro ponto. Com essa evolução o Bra-
sil passou sempre a figurar entre os maiores 
produtores e exportadores, além de ter agre-
gado valor ao agronegócio, pois a soja propor-
ciona a fixação ao solo de nutrientes essen-
ciais para o plantio de outras culturas, como 
o feijão e o milho, o que é um aspecto positi-
vo para a economia do agro como um todo, 
ao tornar realidade uma entressafra da soja 
também produtiva. Também quando olhamos 
para a pecuária, a cultura da soja, além dos as-
pectos voltados ao mercado externo, agregou 
maior viabilidade, fornecendo insumo estra-
tégico para a produção de ração animal para 
gado bovino e outros, não se podendo negar 
assim os seus benefícios. 

CcV - Quais são os principais serviços que os 
cartórios oferecem para auxiliar no agrone-
gócio brasileiro, garantir o direito à proprie-
dade, e também fomentar o crédito rural?
Des. Luiz Ferreira - A Central Eletrônica de 
Integração e Informações dos Serviços Nota-
riais e Registrais do Estado de Mato Grosso – 
CEI/MT oferece serviços que tem por objetivo 
auxiliar o agronegócio brasileiro, dando cele-
ridade aos atos requeridos nas serventias ex-
trajudiciais, cujo acesso ainda é bastante des-
conhecido por muitos agricultores e também 
pela população em geral, em que pese sua 
divulgação não só pelo site https://www.ano-
regmt.org.br/, como também por muitos ou-
tros meios de comunicação. As serventias ex-
trajudiciais destinadas ao registro de imóveis 
e títulos e documentos são imprescindíveis ao 
bom desenvolvimento do agronegócio, uma 
vez que dispõem em seu acervo, atualmente 
eletrônico (Anoreg/MT – CEI), todas informa-
ções relativas a direitos reais das proprieda-
des privadas, garantindo a segurança para 
aqueles que as adquirem. A título de exemplo, 
são nos cartórios de registro de imóveis que 
o produtor rural pode promover a regulariza-
ção fundiária do seu imóvel rural por meio da 
usucapião extrajudicial, permitindo ao produ-
tor rural, após a regularização dominial, a ob-
tenção de crédito com juros mais baixos posto 
que com garantia real. Além disso, nos cartó-
rios de imóveis são realizadas as averbações 
das certificações de georreferenciamento, me-
dida essa essencial para obtenção de crédito, 
alienação do bem, regularização ambiental, 
entre outros.

Ccv - Quais as principais mudanças que a 
Lei do Agro traz implementa no setor?
Des. Luiz Ferreira - O maior impacto seria 
quanto aos emolumentos pagos pelo usuário, 
entretanto, por meio do veto presidencial não 
foi possível alterar o que permanece em vigor, 
pois a lei estadual é quem disciplina tal co-
brança. A alteração que trouxe algum impacto 
foi a referente aos registros da Cédula de Pro-
duto Rural – CPR que deixará de ser registra-
da no Registro de Imóveis – SRI, a partir do dia 
31 de dezembro de 2020, e as Cédulas Rurais 
Pignoratícias – CRP e Cédulas Rurais Pigno-
ratícias e Hipotecárias – CRPH, que desde a 
vigência da citada Lei, não precisarão ser re-
gistradas em cartório, salvo as suas garantias 
que continuam a ser objeto de registro como 
antes. Outras alterações ainda carecem de 
regulamentação, como a criação de um novo 
título de crédito para uso das instituições fi-
nanceiras, a saber, a Cédula Imobiliária Rural 
– CIR. A CIR poderá ser emitida para contratar 
operação de crédito de qualquer modalidade 
(art. 17, I) em garantia da operação imóvel 
sobre o qual foi instituído o tal patrimônio de 
afetação.

CcV - Como avalia o cenário do mercado 
do agronegócio e da pecuária no atual 
momento? Mesmo com a MP do Agro, os 
cartórios podem auxiliar o mercado no 
fortalecimento da segurança jurídica e na 
negociação do crédito?
Des. Luiz Ferreira - Apesar de todas as incer-
tezas geradas pela pandemia trazida pelo novo 

coronavírus nas demais atividades econômicas, 
com prejuízos já verificados, acreditamos que 
muitas das previsões feitas para 2020 vão se 
aproximar do esperado e, apesar de algumas 
revisões, teremos dentro dessas circunstâncias 
ainda um bom ano para o agronegócio. A Lei 
n. 13.986/2020 estabeleceu diversos meca-
nismos para impulsionar o agronegócio brasi-
leiro, incentivando e facilitando o financiamen-
to do setor, por instrumentos como o Fundo 
Garantidor Solidário – FGS, o patrimônio rural 
de afetação e a Cédula Imobiliária Rural – CIR. 
Ademais, como já mencionamos, ainda que o 
futuro por vezes se apresente incerto, os ser-
viços praticados pelos cartórios são essenciais 
para a manutenção, fortalecimento e seguran-
ça dos atos jurídicos. 

CcV - Os cartórios contam com Centrais Ele-
trônicas para otimizar os serviços e a emis-
são de documentos por parte do usuário. 
Como essas Centrais podem ajudar os pro-
dutores rurais a dar mais celeridade para o 
ambiente de negócios? 
Des. Luiz Ferreira - A utilização de gestão 
organizacional, os avanços da digitalização e 
processamento eletrônico em todas as áreas 
da administração pública, de fato, são um ca-
minho inevitável e necessário, embora muito 
positivo, porquanto os ganhos são evidentes. 
Ademais, a prestação de serviços mais rápidos 
e eficientes é dever dos notários e registrado-
res, dando fluidez às operações, facilitando a 
vida dos clientes, e, acima de tudo, entenden-
do a razão de ser dessa atividade como uma 
catalisadora dos negócios jurídicos.

CcV - No Brasil há uma enorme disputa pela 
posse da terra, além de haver uma grande 
necessidade de se viabilizar a regularização 
fundiária. Qual o impacto que uma melhor 
regulartização das propriedades traria para 
a produção rural? 
Des. Luiz Ferreira - A questão realmente é 
muito importante, na medida em que sem a 
regularização dominial das posses é quase 
que impossível um verdadeiro fomento do 
setor do agronegócio que depende muito do 
aspecto financeiro e garantias envolvidas para 
florescer de verdade. E, nesse aspecto, as Cor-
regedorias e os serviços de registro de imó-
veis se inserem como fomentadores dessas 
iniciativas que por via direta afetam a produ-
ção no campo.
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“Os cartórios, assim, tanto 
as destinadas ao registro 
de imóveis como as de 

títulos e documentos são 
fundamentais na garantia da 
manutenção da estabilidade 

das relações jurídicas 
subjacentes ao setor do 

agronegócio como um todo”

“Sem a regularização 
dominial das posses é 
quase que impossível 

um verdadeiro fomento 
do setor do agronegócio 
que depende muito do 

aspecto financeiro e 
garantias envolvidas para 

florescer de verdade”
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Apesar de ser o setor da economia menos afe-
tado pela crise mundial do coronavírus, o agro-
negócio brasileiro deverá enfrentar diversos 
desafios para a recuperação total dos efeitos 
gerados pela pandemia. Os principais estão re-
lacionados ao volume de produção e ao consu-
mo, que afetam diretamente a relação entre a 
oferta e a demanda dos produtos agropecuários.

Para que o ritmo possa ser retomado mais 
rapidamente, reduzindo eventuais consequên-
cias negativas para o setor, o uso da tecnologia 
no campo pode ser um aliado. E não são só 
produtores rurais que podem se beneficiar do 
uso de ferramentas eletrônicas, mas sim toda a 
cadeia de produção que poderá otimizar seus 
serviços ao se utilizar das tecnologias digitais 
no ambiente de negócios. 

Durante a votação no Congresso Nacional, a 
MP do Agro, convertida na Lei 13.986, de 7 
de abril de 2020, recebeu uma série de emen-
das, que visavam aperfeiçoar o texto original 
da medida. Uma das propostas, feita pelo de-
putado federal Deniz Bezerra (PSB/CE), criava 
a Central Nacional de Gravames, organizada 
pelos registradores de imóveis, em cooperação 
com os registradores de títulos e documentos 
e tabeliães de protesto, e que compreenderia 
os registros de garantias, gravames, constri-
ções judiciais, indisponibilidades e protestos, 
indexados a partir do número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF), ou do número de inscrição no 
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério 
da Fazenda (CNPJ).

Segundo Bezerra, a criação de uma central 
nacional de gravames atenderia a uma necessi-
dade do mercado de crédito, para que o agente 
financiador pudesse obter, de maneira rápida e 
efetiva, informações sobre a capacidade de pa-
gamento e grau de endividamento do produtor, 
de forma a avaliar mais assertivamente o risco 
de crédito e as garantias ofertadas, tendo uma 
plataforma direta de acesso aos cartórios. 

“Quanto mais fácil e transparente forem es-
sas informações, mais rápida será a concessão 
do crédito e mais fortes serão as garantias re-
cebidas pelo financiador”, aponta o parlamen-
tar no texto da emenda. 

Embora a criação da Central tenha sido ve-
tada durante as discussões no Congresso, o re-
gistro de imóveis brasileiro já está trabalhando 
para criar a Consulta Unificada de Restrições 
e Gravames (CURG), antiga Central Nacional 
de Gravames, mas que mudou de nome após a 
aprovação da Lei do Agro. 

“Para atender as necessidades do agronegó-
cio, esta ferramenta vai recepcionar os títulos 
que representem garantia do agronegócio e vai 
direcionar, dependendo da natureza da garan-
tia, esse título ou para o registro de títulos e 

documentos, ou para o registro de imóveis. Os 
registros competentes vão fazer os cadastros, 
e depois eles retornam a informação para uma 
base unificada de informações, que pode ser 
acessada pelos interessados e que vai mostrar 
o grau de comprometimento dessas pessoas 
dentro da CURG”, explica a registradora de 
imóveis Patrícia André de Camargo Ferraz. 

Além disso, no Estado do Mato Grosso, os 
Cartórios já dispõem da Central Eletrônica de 
Integração e Informações dos Serviços Nota-
riais e Registrais do Estado de Mato Grosso 
(CEI), que congrega em um acervo digital todos 
os documentos constantes dos Cartórios do es-
tado, desde dezembro de 2014.

Segundo números da CEI, somente no ano de 
2019, foram mais de 117 mil atos eletrônicos. 
Em 2020, até o mês de maio, esse número já 
chegou a mais de 70 mil atos eletrônicos. “Essa 
plataforma pode auxiliar o usuário por meio de 
consulta pelo nome completo ou CPF, tendo 

acesso as garantias no livro 3 bem como no livro 
2. A CEI-MT atende a todas especialidades, regis-
tro civil, pessoa jurídica, protesto, tabelionato de 
notas, registro de imóveis e títulos e documen-
tos”, explica o presidente licenciado da Associa-
ção dos Notários e Registradores do Mato Gros-
so (Anoreg/MT), José de Arimatéia Barbosa. 

MAIS ATOS ELETRÔNICOS 
Disponibilizar atos eletrônicos para os usuários 
dos cartórios, não é nenhuma novidade para 
notários e registradores. O artigo 38 da Lei 
11.977, de julho de 2009, que dispõe sobre 
regularização fundiária, já previa que os docu-
mentos eletrônicos apresentados aos serviços 
de registros públicos ou por eles expedidos 
devem atender aos requisitos da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP e à arquite-
tura e-PING (Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico), conforme regulamento.

Além disso, o Provimento nº 47, de junho de 

Cartórios aceleram processos eletrônicos 
para atender as demandas do agronegócio
Com base padronizada de informações, Consulta Unificada de Restrições 
e Gravames pretende suprir as necessidades da cadeia agropecuária

Uma das emendas da MP do Agro proposta pelo 
deputado Deniz Bezerra (PSB/CE), criava a Central 
Nacional de Gravames

Registradora de Imóveis em Diadema-SP, Patrícia André 
de Camargo Ferraz explica que com a Consulta de 
Restrições e Gravames, os registros competentes vão 
fazer os cadastros, e depois retornarão a informação do 
registro para uma base unificada de informações
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“Quanto mais fácil e 
transparente forem essas 
informações, mais rápida 

será a concessão do crédito 
e mais fortes serão as 

garantias recebidas pelo 
financiador”

Deniz Bezerra (PSB/CE), 
deputado federal

“Para atender as necessidades 
do agronegócio, a Consulta 

Unificada de Restrições 
e Gravames (CURG) vai 

recepcionar os títulos que 
representem garantia do 

agronegócio”
Patrícia André de Camargo Ferraz, 

registradora de imóveis em Diadema-SP



O presidente do IRTDPJ-SP, Robson de Alvarenga, diz 
que o objetivo é se integrar ao fluxo natural de cada 
atividade econômica, especialmente o do agronegócio

“Antigamente, a etapa cartório 
era uma etapa totalmente fora 
do fluxo normal da atividade 
econômica. Queremos que 
o registro faça parte de um 
fluxo e aconteça de uma 

forma quase imperceptível.” 
Robson de Alvarenga, 

presidente do IRTDPJ-SP

2015, estabeleceu as diretrizes gerais para o 
sistema de registro eletrônico de imóveis. Mais 
tarde, foi a vez do Provimento nº 89, de de-
zembro de 2019, regulamentar o registro de 
imóveis eletrônico no Brasil.

Dividido em seis capítulos, o Provimento dis-
ciplina o Código Nacional de Matrículas (CNM), 
o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis 
(S-REI) e o Serviço de Atendimento Eletrônico 
Compartilhado (SAEC). Também estabelece o 
acesso da Administração Pública Federal às 
informações do S-REI e as diretrizes para a 
criação do estatuto do Operador Nacional do 
Sistema de Registro Eletrônico (ONR).

“Antigamente, a etapa cartório era totalmen-
te fora do fluxo normal da atividade econômi-
ca. Era uma etapa de que tinha uma importân-
cia em si, separada do fluxo. Os operadores da 
economia tinham que desenhar um fluxo espe-
cifico para dar conta dessa etapa. A gente quer 
mudar isso. Queremos integrar ao fluxo natural 
de cada atividade econômica, especialmente a 
do agronegócio. Que o registro faça parte de 
um fluxo e aconteça de uma forma quase im-
perceptível”, explica o presidente do Instituto 
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas do Estado de São Paulo (IRT-
DPJ-SP), Robson de Alvarenga. 

Robson destaca que a Central RTDPJBrasil, 
disponível por meio do endereço eletrônico 
www.rtdbrasil.org.br, é uma plataforma que 
já promove o trânsito de todos os documentos 
eletrônicos para registro em Títulos e Docu-
mentos em território nacional.

Já os Tabelionato de Notas lançaram, recen-

CONSULTA UNIFICADA 
DE RESTRIÇÕES E GRAVAMES (CURG):
Em fase de desenvolvimento, compreende os registros 
de garantias, gravames, constrições judiciais, indisponi-
bilidades e protestos, indexados a partir do número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 
da Fazenda (CPF), ou do número de inscrição no Cadas-
tro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
(CNPJ) para atender as demandas de crédito do setor 
do agronegócio.

REGISTRO DE IMÓVEIS:
Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico 
(ONR). Coordenação e monitoramento das operações 
centrais de serviços eletrônicos compartilhados e a 
viabilização de consulta unificada das informações re-
lativas ao crédito imobiliário, ao acesso às informações 
referentes às garantias constituídas sobre imóveis. 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS:
Disponível por meio do endereço eletrônico www.rt-
dbrasil.org.br, a Central RTDPJBrasil é uma plataforma 
que já promove o trânsito de todos os documentos 
eletrônicos para registro em Títulos e Documentos em 
território nacional.

TABELIONATO DE NOTAS:
Plataforma e-Notariado. Usuário pode realizar atos 
notariais eletrônicos à distância, tudo por video-
conferência. Os atos notariais eletrônicos propor-
cionam economia de tempo e dinheiro para servi-
ços como escrituras de compra e venda de imóveis, 
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temente, a plataforma e-Notariado, em que é 
possível realizar atos notariais eletrônicos à 
distância, por meio de videoconferência. Os 
atos notariais eletrônicos proporcionam eco-
nomia de tempo e dinheiro para serviços como 
escrituras de compra e venda de imóveis, doa-
ções, divórcios, inventários, procurações, entre 
outros.

Os Cartórios de Protesto se tornaram re-
centemente a primeira atividade extrajudicial 
100% digital no país, ao disponibilizar um 
portal eletrônico integrado por plataformas di-
gitais que já permitem a realização online dos 
serviços (site.cenprotnacional.org.br), como 
a consulta gratuita de dívidas, os pedidos de 
certidões, a verificação de autenticidade, o can-
celamento e a anuência de protestos.

“Todos esses movimentos levam para uma 
modernização do processo do registro, que é 
um grande avanço para a agricultura. Vale lem-
brar que no campo, muitas vezes você tem que 
ter deslocamentos longos, em estradas ruins, 
para fazer o registro em cartório ou para cole-
tar uma assinatura de documento”, relata o pre-
sidente da Câmara Temática de Crédito, Seguro 
e Comercialização do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Fernando Pimentel.

“Fico muito contente de ver os movimentos 
que os cartórios estão fazendo na direção de 
modernizar os seus procedimentos, pensando 
nos usuários. Os cartórios têm que ser sensí-
veis às necessidades do contribuinte, do mer-
cado, e isso está se refletindo no desenvolvi-
mento dessas plataformas eletrônicas em todo 
o Brasil”, conclui Pimentel.

CONHEÇA OS SERVIÇOS DIGITAIS DISPONIBILIZADOS PELOS CARTÓRIOS BRASILEIROS

doações, divórcios, inventários, procurações, entre 
outros.

TABELIONATO DE PROTESTO:
Cantral Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães 
de Protesto de Títulos (Cenprot). Permitem a realiza-
ção online dos serviços (site.cenprotnacional.org.br), 
como a consulta gratuita de dívidas, os pedidos de cer-
tidões, a verificação de autenticidade, o cancelamento 
e a anuência de protestos. 

CEI:
Central Eletrônica de Integração e Informações dos 
Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato 
Grosso (CEI), congrega em um acervo digital de todos 
os documentos constantes nas serventias extrajudi-
ciais do Estado.

REGISTRO CIVIL: 
A Central de Informações do Registro Civil (CRC) atua 
como um sistema de gerenciamento de banco de dados, 
um localizador, cujo objetivo é integrar todas as serven-
tias de Registro Civil, possibilitando a busca, via inter-
net, dos dados registrais de nascimento, casamento e 
óbito, bem como possibilitar a expedição de certidões 
eletrônicas, viabilizando o acesso dos registros ao cida-
dão. Há ainda o Portal da Transparência do Registro Ci-
vil, site de livre acesso mantido desde 2018 pela Asso-
ciação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, 
desenvolvido para disponibilizar ao cidadão informa-
ções e dados estatísticos sobre nascimentos, casa-
mentos e óbitos, entre outros conteúdos relacionados.

Quantidade 
de pedidos 
solicitados 
pela CEI-MT
Mês Quantidade
 de pedidos
2019
Jan 7.718 pedidos
Fev 9.537 pedidos
Mar 8.821 pedidos
Abr 9.503 pedidos
Mai 10.290 pedidos
Jun 10.732 pedidos
Jul 12.451 pedidos
Ago 11.111 pedidos
Set 10.092 pedidos
Out 11.712 pedidos
Nov 9.636 pedidos
Dez 6.070 pedidos
2020
Jan 13.250 pedidos
Fev 10.790 pedidos
Mar 11.932 pedidos
Abr 15.441 pedidos
Mai 18.709 pedidos
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CcV – Como está dividida a produção agro-
pecuária no Brasil?
Eduardo Sampaio - O setor é bastante hetero-
gêneo no país em vários parâmetros – tamanho 
de propriedade, uso de mão de obra, mecani-
zação, necessidade de capital de giro, escala, 
nível tecnológico, produtos, entre outros. A 
agricultura familiar e as pequenas proprieda-
des, apesar de não responderem pela maior 
fatia das receitas do agronegócio, empregam 
a maior quantidade de mão de obra e respon-
dem pelo número expressivamente maior de 
propriedades rurais. Esses segmentos pos-
suem margens bem mais estreitas quando 
comparados com os produtores de maior por-
te, os quais, por sua vez, compõem um núme-
ro muito menor de propriedades, mas que res-
pondem por fatia bem maior nas receitas do 
agro. Nestes se concentra a produção de com-
modities; enquanto, naqueles mencionados 
anteriormente, a produção dos “itens de mesa”.

CcV - A agropecuária brasileira tem tido pa-
pel fundamental para amenizar a queda do 
Produto Interno Bruto (PIB). Quais são os 
números ligados ao setor no que concerne 
ao lucro e a renda da atividade?

Para Eduardo Sampaio “boa parte do setor cartorário está migrando suas operações para o ambiente de alta tecnologia”

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuá-
ria brasileira apresentou crescimento de 0,6% 
no primeiro trimestre de 2020, em compara-
ção ao quarto trimestre de 2019. Em valores 
correntes, o setor produziu o equivalente a R$ 
119,7 bilhões, de um total geral nacional de 
R$ 1,8 trilhão.

Mais uma vez, o agronegócio vai na direção 
oposta aos demais setores que apresentaram 
retração em suas atividades em função da 
pandemia de coronavírus. No primeiro trimes-
tre, ainda que com pouco impacto, a pande-
mia já começava a colocar freio em diversos 
negócios, que se acentuaram no último mês, e 
que devem se refletir nos dados do ano.

Para o coordenador das secretarias do Mi-
nistério da Agricultura das, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), e assessor direto da ministra 
Tereza Cristina, Eduardo Sampaio, o agrone-
gócio brasileiro deverá seguir entregando 
bons resultados ao longo do ano.

Sampaio tem longa trajetória de serviços 
prestados ao Mapa. Antes de assumir um cargo 
de alta confiança da ministra Tereza Cristina, 
em junho de 20202, trabalhava como secretá-
rio de Política Agrícola, cargo em que exercia 
desde janeiro de 2019. Também atuou em 
coordenações, direções e secretarias, sempre 
com respaldo do alto escalão da Agricultura. 

Em entrevista à Revista Cartórios com 
Você, Eduardo Sampaio diz que os cartórios 
vencerão o desafio de migrar o ambiente re-
gistral e notarial para as tecnologias de ponta, 
fundamentais para o contínuo desenvolvimen-
to do agronegócio e, dessa forma, impulsionar 
decisivamente o crédito no setor. 

“Os cartórios vencerão o desafio
de migrar todo ambiente registral e 
notarial para as tecnologias de ponta”
Para o coordenador das secretarias do Ministério da Agricultura, Eduardo 
Sampaio, o desenvolvimento dos mercados de crédito do agronegócio 
está diretamente ligado à virtualização dos serviços ligados ao setor

“Considerando o Valor Bruto 
da Produção Agropecuária 
(VBP), que corresponde ao 
faturamento bruto dentro 

dos estabelecimentos rurais, 
estimamos que o setor atinja 
R$ 697,03 bilhões em 2020, 

valor 8,6% superior ao de 
2019. Esse é o maior VBP da 

história brasileira.”

Eduardo Sampaio - Somando todos os esfor-
ços, o setor deverá seguir entregando bons 
resultados: a safra de grãos (commodities) 
2019/20, que está se encerrando, foi recorde, 
totalizando 251 milhões de toneladas, volume 
3,6% maior que o da temporada 2018/19. 
O câmbio segue beneficiando os produtores, 
sendo que o valor das exportações do agro-
negócio (de janeiro a abril deste ano) foi qua-
se 6% superior ao do mesmo período do ano 
passado. Além disso, apesar da ocorrência da 
Covid-19, a logística de produção e distribui-
ção continua funcionando bem. Mesmo dian-
te da ocorrência da Covid-19, o PIB do setor 
cresceu 1,9% no primeiro trimestre, ante igual 
período de 2019, conforme levantamento do 
IBGE. Evidentemente, há setores que sofreram 
com a atual pandemia, como os de hortifrúti, 
flores e laticínios, mas esperamos que, com 
a proximidade do fim do isolamento social, 
esses problemas se arrefeçam. Além disso, o 
Governo Federal, por iniciativa do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), tem adotado medidas de apoio ao se-
tor como a possibilidade de prorrogação de 
dívidas e linhas especiais de crédito para agri-
cultores familiares e médios produtores.



31Cartórios com Você

“Não haverá 
desenvolvimento do crédito, 
do agronegócio, tampouco 

do próprio negócio dos 
cartórios sem a virtualização 

e digitalização de todos 
os procedimentos de 

registros dos recebíveis do 
agronegócio.”

CcV - Quais são os setores do agronegócio 
que mais geram rentabilidade ao país? 
Eduardo Sampaio - Considerando o Valor 
Bruto da Produção Agropecuária (VBP), que 
corresponde ao faturamento bruto dentro dos 
estabelecimentos rurais, estimamos que o se-
tor atinja R$ 697,03 bilhões em 2020, valor 
8,6% superior ao de 2019. Esse é o maior VBP 
da história brasileira. Neste indicador figuram, 
como atividades mais representativas, a soja 
(23,5%), a bovinocultura de corte (14,7%), o 
milho (11,0%), o frango (9,2%), a cana-de-açú-
car (8,9%), o algodão (6,0%), o leite (5,0%) 
e o café (3,9%), acumulando um VBP de R$ 
572,89 bilhões. É importante mencionar que, 
mesmo as demais atividades, que correspon-
dem a quase 18% do VBP total e representam 
R$ 124,14 bilhões, são também de grande 
relevância para o setor agropecuário e para a 
economia brasileira, apesar de operarem com 
margens bem mais estreitas.

CcV – Quais são as políticas recentes e os 
estudos feitos pelo Ministério da Agricultu-
ra para garantir a produção agropecuária? 
Eduardo Sampaio - Dado o papel que temos 
na formulação de políticas públicas para o se-
tor agropecuário, realizamos acompanhamento 
constante dos indicadores do setor (tais como 
custos de produção, preços pagos ao produtor, 
condições das lavouras e atividades, dentre 
outros), muitos deles fornecidos pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento – Conab, que 
faz parte da estrutura deste Ministério. O obje-
tivo é sempre acompanhar de perto o que os 
produtores rurais estão vivenciando. Como já 
mencionado, fatores como a produção recor-
de de grãos na atual safra, o maior valor bruto 
da produção agropecuária da história, o bom 
desempenho das exportações, a manutenção 
da logística de produção e distribuição, além 
do PIB positivo para o setor, são importantes 
indicativos do cenário positivo atual.

CcV - De acordo com a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), o Brasil deverá 
semear uma área de 65,1 milhões de hec-
tares na safra 2019/20, o que representa 
2,9% maior que na safra anterior. Como ga-
rantir a manutenção da produção agrope-
cuária em um momento de pandemia?
Eduardo Sampaio - Atualmente, o setor está 
começando a se preparar para a temporada 
2020/21, que oficialmente começa em 1º de 
julho e vai até 30 de junho do ano que vem. 
Muito embora ainda não tenhamos uma es-
timativa oficial sobre o tamanho da safra 
2020/21, esperamos que a produção continue 
em bons patamares, dado que os preços eleva-
dos das principais commodities agropecuárias 
deverão servir como estímulo aos produtores. 
Os preços da soja e do milho, por exemplo, au-
mentaram quase 30% nos últimos 12 meses. 
Do ponto de vista da continuidade das ativida-
des, em meio à pandemia, o Governo Federal e 
o Mapa tomaram medidas para garantir o fluxo 
comercial dos produtos agropecuários e apoiar 
o produtor. Entre estas ações, estão a Lei nº 
13.979/2020, o Decreto nº 10.282/2020 e 
a Portaria nº 116/2020, do Mapa. Essas le-
gislações têm permitido o enquadramento da 
produção agropecuária e do agronegócio como 

atividades essenciais, fazendo com que as roti-
nas da produção de alimentos e bebidas conti-
nuem em funcionamento.

CcV - Como avalia a tomada de crédito pelo 
setor agropecuário? Os cartórios têm papel 
fundamental nessas operações ao garantir di-
reitos reais e estimular o crédito para o setor?
Eduardo Sampaio - O crédito para giro e in-
vestimento é, talvez, o principal instrumento 
de gestão do negócio agropecuário. Por essa 
razão, o desenvolvimento dos mercados de 
crédito do agronegócio, via sistema financeiro 
e via mercado de capitais, têm sido um dos 
focos de atuação desta pasta. Seja qual for a 
via, mercados de crédito só se estabelecem 
a partir do registro dos recebíveis de forma 
barata, ágil, padronizada e segura. Hoje, os 
registros públicos estão migrando para pla-
taformas que podem proporcionar essas qua-
lidades, fundamentais para o desenvolvimen-
to do crédito destinado aos setores reais de 
nossa economia. A infraestrutura financeira 
do Brasil é, felizmente, a referência mundial 
no registro de recebíveis em alta tecnologia 
reconhecida pelo Banco de Compensações In-
ternacionais (BIS), no qual funciona o “Comitê 
de Basileia”. Esse setor de registro é composto 
por entidades autorizadas pelo Banco Central 
e está aberto para o Sistema Registral e No-
tarial do país, conforme inovado pela Lei nº 
13.775/2018, ao dispor da emissão de dupli-
cata sob a forma escritural. Esse é o caminho 
para não somente se estimular o crédito para 
o agronegócio como também desenvolver o 
mercado de capitais em que serão carreadas 
vultosas somas de recursos oriundos da pou-
pança da sociedade brasileira, em busca de 
melhor remuneração que o sistema financeiro 
tradicional não mais proporcionará, em vista 
da queda das taxas de juros básicas da eco-
nomia. Nesse sentido, nos Estados Unidos, o 
mercado financeiro estruturado tem montante 
de recebíveis registrados na ordem de 50% de 
seu PIB, enquanto, no Brasil, tal montante re-
presenta apenas 3% do PIB brasileiro. Assim, 
temos um amplo mercado a se desenvolver 
que demandará infraestrutura de registro 20 
vezes maior do que dispomos hoje. Boa parte 
do setor cartorário está migrando suas opera-
ções para o ambiente de alta tecnologia. Um 
exemplo é o que vem ocorrendo com o regis-
tro das duplicatas escriturais. E os cartórios 
têm uma vantagem competitiva de terem a 
competência legal para registro integral do re-
cebível, ou seja, não só do título como de suas 
garantias. Assim sendo, o Ministério não tem 
a menor dúvida de que os cartórios vencerão 
o desafio de migrar todo ambiente registral e 
notarial para as tecnologias de ponta e, dessa 
forma, impulsionar decisivamente o crédito, 
introduzir o desejável elemento de competi-
tividade no ambiente de registro dos títulos 
do agro, proporcionando grande prosperida-
de, não só para o agronegócio como para o 
próprio negócio dos cartórios.

CcV – Os títulos de crédito do agronegócio 
são respaldados pela segurança jurídica 
dos cartórios? 
Eduardo Sampaio - O crédito é instrumento in-
dispensável para a gestão e o desenvolvimento 

do agronegócio e os “veículos” para que chegue 
à atividade são os títulos, ou seja, vitais para 
a eficácia das transações financeiras. Portanto, 
todos os títulos de crédito são fundamentais, 
assim como seu registro. Vale destacar que a 
função principal do registro desses títulos - que 
deve ser feito de maneira integral - é criar um 
repositório de informações sobre o endivida-
mento e comportamento dos tomadores de re-
cursos ao longo do tempo. Essas informações 
são vitais para os emprestadores “rodarem 
seus modelos de crédito” e, com isso, oferece-
rem taxas de juros compatíveis com o risco de 
crédito do potencial tomador. As Cédulas de 
Crédito Rural estão entre as mais utilizadas, 
principalmente nas operações realizadas com 
bancos e cooperativas de crédito. Vale também 
mencionar a Cédula de Produto Rural (CPR), 
que tem ampla utilização em operações de bar-
ter, com a venda antecipada de produto agro-
pecuário, dentre outros usos. 

CcV - Como visualiza a virtualização dos 
serviços no setor agropecuário? Possibili-
tar que produtores realizem atos cartorá-
rios digitalmente é uma forma de fomentar 
a produção agrícola?
Eduardo Sampaio – É imprescindível. Não 
haverá desenvolvimento do crédito, do agro-
negócio, tampouco do próprio negócio dos 
cartórios sem a virtualização e digitalização 
de todos os procedimentos de registros dos 
recebíveis do agronegócio.

CcV - Qual a previsão de crescimento do se-
tor agropecuário para o ano de 2020? Mes-
mo com a pandemia, deve haver um saldo 
positivo no setor? 
Eduardo Sampaio - Ainda é cedo para falar-
mos em números, mas a expectativa é de que 
o setor continue produzindo em patamares 
elevados, estimulados pelos bons preços das 
principais commodities agrícolas. Os dados 
disponíveis até agora mostram uma excelente 
colheita da safra de verão e números muito 
bons de exportações, embora haja alguns se-
tores bastantes atingidos pela crise. Dada a 
essencialidade da maior parte dos produtos 
agropecuários para a alimentação humana e 
animal, entendemos que a demanda deverá 
continuar em níveis atrativos, mesmo na atual 
pandemia. Além disso, a tendência é de que 
esse cenário ocasionado pela Covid-19 vá se 
arrefecendo, à medida que novos tratamentos 
estão sendo desenvolvidos e a curva de contá-
gio vá se amenizando.
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Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), divulgada em 2019, mos-
tra que existem no país mais de 4 milhões de 
estabelecimentos de produtores rurais mascu-
linos e apenas 946 mil administrados por mu-
lheres. Embora esta seja a realidade fria dos 
números, o fato é que as mulheres do campo 
vêm cada vez conquistando seu espaço e di-
versificando o ramo de uma atividade antes 
exclusivamente masculina. 

Autora do livro “Mulheres do Agro”, a ad-
vogada especialista em agronegócio, membro 
efetivo da Comissão de Agro da OAB-SP, Ticia-
ne Figueiredo, decidiu contar a história de 50 
mulheres dos mais diversos setores do agro-
negócio, passando por países como Brasil, Pa-
raguai, Argentina e Estados Unidos. 

Influenciadora digital e responsável pelo 
blog “agro inspiradoras” do Canal Rural, ela 
ressalta que a obra, que é escrita em parceria 
com outras autoras, procurou abordar não só 
o trabalho das produtoras rurais, mas também 
das mulheres que de alguma forma lidam com 
o agronegócio em seu dia a dia. 

Produtoras rurais, representantes de entidades do agronegócio e até influenciadoras digitais: 
conheça algumas mulheres que fazem a diferença no setor

Mulheres do Agro

 “Acredito que temos que dar mais visibili-
dade ao trabalho das mulheres dentro e fora 
da porteira. Além de proprietárias, as mulhe-
res também estão trabalhando na adminis-
tração e gestão de propriedades, assim como 
de outras pontas. No entanto, é claro que a 
desigualdade social entre homens e mulheres 
é grande e no agro não poderia ser diferente. 
Por isso, movimentos de fortalecimento e em-
poderamento das mulheres são tão importan-
tes”, destaca a influenciadora digital. 

Assim como a influenciadora digital Ticia-
ne Figueiredo, há mulheres que trabalham do 
lado de fora das porteiras, mas que continuam 
desempenhando um papel vital para a cadeia 
do agronegócio. 

Advogada e fundadora da Bart Digital, star-
tup que fornece soluções digitais voltadas ao 
financiamento agrícola e originação de ga-
rantias com contratos eletrônicos, Mariana 
Silveira Bonora trabalha junto a parceiros de 
negócio para o desenvolvimento de um siste-
ma completo para a concessão de crédito agrí-
cola, pois conta com ferramentas para análise, 

“A profissionalização e a 
troca de experiência entre 

mulheres são fatores 
importantes para que 
assumam um papel de 
protagonismo no setor”

Maria Aparecida Bianchin Pacheco, 
registradora de imóveis de Poxoréu-MT

emissão e gestão de recebíveis, e monitora-
mento de risco agrícola. Dentre os parceiros, 
estão os cartórios extrajudiciais. 

“Não existem números oficiais a respeito, 
mas estima-se que sejamos responsáveis por 
prover 40% dos recursos demandados pelos 
produtores rurais brasileiros. Dentro destas 
operações, existem inúmeras modalidades, 
que diferem entre si pela natureza do finan-
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“Acredito que temos que dar 
mais visibilidade ao trabalho 
das mulheres dentro e fora 

da porteira”
Ticiane Figueiredo, autora do livro “Mulheres 
do Agro”, advogada e influenciadora digital

Autora do livro “Mulheres do Agro”, Ticiane Figueiredo 
contou a história de 50 mulheres que atuam nos mais 
diversos setores do agronegócio

Advogada e fundadora da Bart Digital, Mariana Silveira 
Bonora trabalha junto a parceiros de negócio para a 
criação de um sistema completo para a concessão de 
crédito agrícola

Presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Teresa Cris-
tina Vendramini afirma que já existe um grande e intenso 
movimento de mulheres que trabalham no agronegócio

“Não existem números 
oficiais a respeito, mas 
estima-se que sejamos 

responsáveis por prover 40% 
dos recursos demandados 

pelos produtores rurais 
brasileiros”

Mariana Silveira Bonora, 
advogada e fundadora da Bart Digital

“As mulheres do agro se 
organizaram em grupos 
e associações pelo Brasil 

todo e já tem muita 
representatividade nos 

últimos anos”
Teresa Cristina Vendramini, presidente

da Sociedade Rural Brasileira (SRB)

ciador, estrutura da operação, e garantias uti-
lizadas. Estas operações são frequentemente 
acompanhadas da emissão de títulos de crédi-
to e garantias, que dão ao credor a segurança 
do adimplemento do crédito no prazo acorda-
do”, pontua Bonora. 

Dentre o elevado número de produtoras 
rurais que existem no Brasil, muitas delas en-
caram a realidade de terem entrado no setor 
em razão da morte do marido, que mantinha 
alguma atividade agropecuária. A registradora 
de imóveis de Poxoréu, no Mato Grosso, Ma-
ria Aparecida Bianchin Pacheco, convive com 
essa realidade, já que teve que assumir a ativi-
dade pecuária do falecido marido. 

“Ainda que algumas mulheres estejam mais 
adiantadas e exerçam a atividade há mais 
tempo e com maior conhecimento de causa, 
ainda há muito que desbravarmos para que 
as mulheres da agropecuária tenham maior 
representatividade. A exemplo de outros se-
tores da economia, a mulher precisa provar o 
tempo todo que tem competência para atuar 
nesse espaço que tradicionalmente é ocupado 

por homens. A profissionalização e a troca de 
experiência entre mulheres são fatores impor-
tantes para que assumam um papel de prota-
gonismo no setor”, explica. 

Presidente da Sociedade Rural Brasileira 
(SRB), Teresa Cristina Vendramini afirma que 
já existe um grande e intenso movimento de 

mulheres que trabalham no agronegócio. “As 
mulheres do agro se organizaram em grupos e 
associações pelo Brasil todo e já tem muita re-
presentatividade nos últimos anos. E nas uni-
versidades de Ciências Agrárias as mulheres 
já representam mais de 50% dos estudantes”, 
aponta a presidente da SRB.

Número de 
estabelecimentos 
agropecuários por 
sexo do produtor

Fonte: IBGE

Número de 
estabelecimentos 
agropecuários por 
sexo e idade do produtor

Masculino - 81% - 4.110.450
Feminino - 19% - 946.075
Não se aplica - 16.799

Homens
Mulheres

75 anos 75.991 310.147
e mais

65 a 74 136.185 649.444
anos

55 a 64 202.738 983.964
anos

45 a 54 212.857 1.011.631
anos

35 a 44 174.591 729.552
anos

25 a 34 113.797 355.271
anos

Até 24 29.916 70.441
anos
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CcV - Além de ser registradora de imóveis, 
você também é produtora rural. Quais são os 
maiores desafios da produção rural no Brasil?
Maria Aparecida Pacheco - A pecuária brasi-
leira tem experimentado um grande desenvol-
vimento nas últimas décadas, destacando-se no 
cenário mundial de produção de carne. Porém, 
esbarra atualmente em desafios para seguir em 
frente, dentre eles, os principais são: a viabili-
dade econômica em adequação com as exigên-
cias ambientais, a contabilidade adequada do 
empreendimento rural para conhecimento dos 
custos de produção e lucros, encontrar mão de 
obra preparada, a forte concorrência da carne 
bovina no mercado, conciliar o aumento da 
produtividade com a geração de renda e em-
prego e a redução dos impactos ambientais. O 
caminho apontado para superar esses desafios 
sugere a profissionalização da atividade, gestão 
administrativa e financeira mais eficientes, com 
adoção de novas tecnologias que permitam 
aliar as atividades do campo à técnicas e ferra-

Registradora de Imóveis em Poxoréu (MT) e pecuarista, Maria Aparecida Pacheco
fala sobre o importante papel dos Cartórios em prol do agronegócio brasileiro

"Com as garantias constituídas, o crédito 
será cada vez mais farto e os juros mais baixos”

Há mais de 18 anos como titular do 1º Ofício 
do Registro de Imóveis, Títulos e Documen-
tos de Poxoréu, no interior do Mato Grosso, 
Maria Aparecida Bianchin Pacheco é um dos 
principais nomes do Direito Notarial e Regis-
tral relacionado ao agronegócio no País. Pre-
sente em diversas discussões que envolvem a 
atividade, tem sido uma das referências nas 
discussões advindas da nova Lei do Agro, que 
modifica institutos importantes no trabalho 
dos Cartórios brasileiros. 

Apesar de ter pais pecuaristas e conhecer 
um pouco sobre a atividade, Aparecida come-
çou a ter mais contato com a agricultura e a 
pecuária em dezembro de 2018, quando o ma-
rido faleceu, vítima de um câncer. De lá para 
cá, Aparecida tem se desdobrado nas funções 
de registradora – assumindo também a interi-
nidade do 1º Ofício de Barra de Garças -, e na 
condução das atividades pecuárias da família. 

Diplomada em Direito e pedagogia, gra-
duada em Ciências Físicas e Biológicas, com 
pós-graduação em Direito Notarial e Regis-
tral, conta, em entrevista à Revista Cartórios 
com Você, como conduz sua atividade como 
produtora rural, fala da representatividade 
das mulheres no agronegócio e os avanços 
proporcionados com a Lei do Agro. Segundo 
a registradora de imóveis, “a mulher precisa 
provar o tempo todo que tem competência 
para atuar nesse espaço que tradicionalmente 
é ocupado por homens”.

Segundo a registradora de imóveis Maria Aparecida Bianchin Pacheco, muitas conquistas estão sendo realizadas para 
que o papel feminino no agro seja reconhecido pela excelência

“Alguns aspectos (da Lei do 
Agro) são muito positivos 

para o setor, por terem sido 
criadas novas possibilidades 

de títulos de crédito e de 
garantias, com alterações 
significativas para permitir 
a circulação em formato 

eletrônico e a transformação 
em ativos financeiros”

mentas que preservem a natureza e, ao mesmo 
tempo, não comprometam sua produtividade. 

CcV - Segundo o IBGE, existem no país mais 
de 4 milhões de estabelecimentos de pro-
dutores rurais masculinos, e apenas 946 
mil estabelecimentos de mulheres. Como vê 
essa questão da representatividade da mu-
lher no agro? 
Maria Aparecida Pacheco - A exemplo de mui-
tas dessas mulheres, fiquei viúva e tive que as-
sumir o comando dos negócios na pecuária de 
forma abrupta, e a primeira atitude que tomei, 
passado o impacto inicial, foi profissionalizar 
minha atuação e gestão na área. Fiz vários cur-
sos práticos e, atualmente, curso uma especia-
lização em gestão e planejamento na pecuária 
de corte, cujo aprendizado tem sido importante 
para a tomada de decisões acertadas. Ainda 
que algumas mulheres estejam mais adianta-
das e exerçam a atividade há mais tempo e com 
maior conhecimento de causa, ainda há muito 
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tos são muito positivos para o setor por terem 
sido criadas novas possibilidades de títulos de 
crédito e de garantias, com alterações signifi-
cativas para permitir a circulação em formato 
eletrônico e a transformação em ativos finan-
ceiros. Por outro lado, a vacuidade de alguns 
institutos criados geram insegurança jurídica 
e aumentam demasiadamente os custos para 
o produtor, criando obrigações mais onerosas 
do que as que já existiam. Nossa classe tem se 
dedicado ao estudo da matéria e buscado inte-
gração com outros setores para uma visão ho-
lística, mas sem dúvida temos/teremos muitos 
desafios a serem enfrentados pelos cartórios, 
especialmente no que tange à padronização/
uniformização de entendimento para a prática 
de alguns atos, eis que a legislação não foi mui-
to feliz em sua técnica, o que provavelmente 
exigirá a atuação das Corregedorias Estaduais 
e Nacional para interpretação.

CcV - O processo de digitalização dos cartó-
rios tende a contribuir para o fluxo econômi-
co das atividades do agronegócio? 
Maria Aparecida Pacheco - Sem dúvida algu-
ma, pois com a digitalização há uma otimização 
de prazos e dos procedimentos do trâmite do 
título, desde a sua recepção até a entrega das 
certidões pós registros. Encurtam-se distâncias, 
ganha-se em tempo e economia. Mas não basta 
os cartórios estarem aptos a recepcionarem tí-
tulos eletrônicos ou digitalizados, é necessário 
que haja uma inclusão digital também por par-
te dos produtores, haja vista que a legislação 
exige que seja adotada assinatura no padrão 
ICP Brasil. Essa é uma realidade que não tem 
volta e é preciso esforço conjunto de todos os 
envolvidos para que se consolide a cultura da 
digitalização e da tramitação eletrônica dos tí-
tulos do agronegócio.

CcV – Quais as maiores dificuldades para 
se implantar soluções digitais em âmbito 
nacional? 
Maria Aparecida Pacheco - Sim, ainda temos 
essa dificuldade e creio que ainda vai demorar 
um tempo para que todos os estados estejam 
em condições de implantar soluções digitais, 
porque são muitas as assimetrias dentre as vá-
rias regiões e microrregiões do país, por fato-
res que independem da vontade do registrador 
ou dos demais envolvidos na cadeia produtiva, 
haja vista que muitos municípios brasileiros, 
ainda sofrem pela falta de energia estável e 
sequer têm acesso à internet. E veja que não 
estou falando só de municípios isolados na re-
gião amazônica, mas também de muitos locali-
zados nas regiões mais desenvolvidas do Brasil. 
Trata-se de uma questão de governança e que 
extrapola nossa atividade.

CcV - Como está a questão da exigência de cer-
tidões pessoais para operações no meio rural? 
Maria Aparecida Pacheco - A exigência de 
certidões pessoais dos produtores nos regis-
tros de títulos de imóveis rurais ou de quais-
quer outros registros está consubstanciada em 
diversas leis nacionais e estaduais, ratificadas 
por normativas das Corregedorias Estaduais 
e não obstante os tribunais superiores do Po-
der Judiciário já terem, por inúmeras vezes, se 
manifestado em casos concretos no sentido de 

que registros públicos não devem ser condicio-
nados a exigência de certidões que não sejam 
daqueles impostos que incidem diretamente 
sobre imóveis, a legislação não foi alterada. No 
dia 27 de abril deste ano, com o objetivo de 
reduzir obstáculos de acesso ao crédito duran-
te a pandemia de coronavírus, o Governo Fe-
deral publicou a Medida Provisória 958, que 
dispensa os bancos públicos de solicitarem de-
terminados documentos para conceder ou re-
negociar créditos até 30/9/2020. Mesmo que 
essa MP não tenha consignado expressamente 
que a dispensa se aplica aos Registros Públi-
cos, tem-se interpretado que no período de vi-
gência dessa MP, o registro dos instrumentos 
de crédito e de renegociações ocorram sem a 
apresentação de certidões pessoais. Várias são 
as propostas da nossa classe para os órgãos 
competentes no sentido de que ocorra altera-
ção legislativa para acompanhamento da juris-
prudência que vem se consolidando pela inexi-
gibilidade de certidões pessoais nos registros, 
e espera-se ansiosamente por essa alteração, 
como uma medida de desburocratização, haja 
vista que o Poder Executivo tem meios apro-
priados para protesto ou execução de dívidas.

CcV - Qual a sua previsão para um futuro 
recente entre os cartórios e o agronegócio? 
Com o aumento da produtividade rural bra-
sileira, também aumentarão os serviços de-
sempenhados pelas serventias?
Maria Aparecida Pacheco - Creio que nossas 
entidades de classe têm avançado na conver-
sa com o setor do agronegócio e os registra-
dores das regiões de produção agropecuária 
tem envidado esforços para padronização dos 
serviços e redução nos prazos de entrega, sem 
perder de vista a necessária segurança jurídica 
que nossos atos devem emanar. Não obstante 
a Lei do Agro ter dispensado os registros das 
cédulas rurais para produção de eficácia con-
tra terceiros, as garantias por elas constituídas 
continuarão a ser registradas e a na medida que 
o setor do agronegócio aumenta sua produtivi-
dade, os cartórios também tem um fluxo maior 
de serviços. Estamos todos do mesmo lado, 
desejando que o setor cresça ainda mais. Com 
todas as garantias constituídas, o crédito será 
cada vez mais farto e os juros mais baixos.

“Não obstante a Lei do 
Agro ter dispensado os 

registros das cédulas rurais 
para produção de eficácia 

contra terceiros, as garantias 
por elas constituídas 

continuarão a ser registradas 
e a na medida que o setor 

do agronegócio aumenta sua 
produtividade, os cartórios 

também tem um fluxo maior 
de serviços”

“Não basta os cartórios 
estarem aptos a 

recepcionarem títulos 
eletrônicos ou digitalizados, 
é necessário que haja uma 
inclusão digital também por 
parte dos produtores, haja 
vista que a legislação exige 
que seja adotada assinatura 

no padrão ICP Brasil”

que desbravarmos para que as mulheres da 
agropecuária tenham maior representativida-
de. A exemplo de outros setores da economia, 
a mulher precisa provar o tempo todo que tem 
competência para atuar nesse espaço que tra-
dicionalmente é ocupado por homens. 

CcV – Como fazer para alterar esta realidade? 
Maria Aparecida Pacheco - A profissionali-
zação e a troca de experiência entre mulheres 
são fatores importantes para que assumam um 
papel de protagonismo no setor. Estão cada 
vez mais organizadas, buscando se unir para 
enfrentar os desafios, não só para expandir 
sua atuação, mas também para avançar como 
classe e conquistar igualdade nas negociações 
e na representatividade. Porém é um caminho 
longo a ser percorrido, pois ainda que tenham 
conhecimento, habilidade e experiência, e que 
existam encontros regionais, nacionais, grupos 
de whatsapp, influenciadoras digitais, canais 
de mídias, livros escritos, e tantas outras fer-
ramentas que informam, orientam, reconhe-
cem e valorizam a presença feminina no agro, 
as mulheres terão que conquistar muito mais 
para deixarem de ser vistas como coadjuvan-
tes. Nossa cultura ainda é ambivalente sobre 
o papel da mulher na sociedade, e talvez esse 
seja um dos principais motivos pelos quais não 
ocupam, proporcionalmente ao seu preparo, 
posições-chave em cargos de representativi-
dade. Não temos dúvidas de que muitas con-
quistas estão sendo realizadas para que o papel 
feminino no agro seja reconhecido pela exce-
lência. Estamos nos inventando e reinventando 
seguindo nossa história e o momento de vida 
que atravessamos. É preciso guardar em mente 
que esta construção pode demorar um pouco 
para ser concluída, mas está sendo realizada 
sobre um alicerce sólido e tende a ser perene.

CcV - Como avalia a Medida Provisória 897, 
convertida na Lei 13.986, mais conheci-
da como Lei do Agro? Há desafios a serem 
enfrentados pelos cartórios com essa nova 
legislação? 
Maria Aparecida Pacheco - Muitos têm sido 
os debates sobre as novidades trazidas pela 
Lei do Agro, com o surgimento de interpreta-
ções bastantes distintas dentre os vários se-
tores que compõem a cadeia do agronegócio. 
Ainda é cedo para uma avaliação conclusiva, 
porém é possível identificar que alguns aspec-
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O estado civil das pessoas deve ser comprova-
do na maior parte das operações rurais para 
sua tenham validade e eficácia, haja vista que 
só podem contratar livremente aqueles que 
são plenamente capazes, além de haver neces-
sidade de anuências dos cônjuges, dependen-
do do regime de bens no casamento, ou por 
vezes, até de autorização judicial. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), são mais de 15 milhões de produtores 
rurais que precisam das certidões emitidas 
pelos Cartórios.

Produtor rural no município de São Domin-
gos do Azeitão, no Maranhão, o fazendeiro 
Manoel Evangelista Duarte cultiva produtos 
como arroz, mandioca, milho, fava e feijão. 
Recentemente, solicitou ao Cartório da cidade 
de Balsas, também no Maranhão, uma segun-
da via da sua certidão de casamento para uma 
operação comercial. 

“Na oportunidade, eu estava impossibilita-

“Outra importante novidade 
que auxilia os produtores 

rurais foi proporcionada pela 
Lei n 13.484/17 que criou 
os Ofícios da Cidadania”

Ilkerson Maxwell Franco Santos,
 registrador do 2º Ofício de Balsas-MA

De acordo com o IBGE, são mais de 15 milhões de produtores rurais 
que precisam do Registro Civil para comprovação do estado civil

Cartórios promovem a cidadania rural 
para movimentar os negócios do Agro 

do de me deslocar até a cidade de Barão de 
Grajaú, pois estava no momento da colheita 
da safra. Através da Central de Registro Civil 
– CRC - foi possível receber a certidão pre-
tendida em um curto espaço tempo sem que 
precisasse me deslocar para outro município”, 
conta o agricultor. 

Para o registrador do 2º Ofício de Balsas-
-MA, Ilkerson Maxwell Franco Santos, o Cartó-
rio de Registro Civil é responsável pelos acon-
tecimentos mais importantes dos produtores 
rurais, ao passo que registra o nascimento das 
futuras gerações, assim como a formação de 
novas famílias por meio dos casamentos.

“Outra importante novidade que auxilia 
os produtores rurais foi proporcionada pela 
Lei n 13.484/17 que criou os Ofícios da Ci-
dadania, permitido a emissão de certificados 
digitais pelos Cartórios de Registro Civil”, des-
taca. “Vale lembrar que em várias cidades do 
interior do Estado do Maranhão, as pessoas 

precisam se deslocar até 400 quilômetros ou 
mais para obter um RG, tirar uma carteira de 
habilitação, inscrever-se na Justiça Eleitoral, 
assim como outros documentos”, complemen-
ta o registrador. 

No Estado de São Paulo, o produtor rural do 
município de Osvaldo Cruz, Umberto Gatto, diz 
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que o estado civil das pessoas é fundamental 
para comprovar os negócios jurídicos envol-
vendo uma série de transações financeiras no 
meio rural. “O estado civil é utilizado em con-
tratos, tanto de compra e venda de uma pro-
priedade, de arrendamento, e também quando 
buscamos alguma cooperativa onde devem 
constar todos os nossos dados. Também tem 
o reconhecimento de firma, para completar a 
autenticidade do contrato”, destaca o produtor. 

Segundo o registrador civil de Osvaldo Cruz, 
em São Paulo, Ubiratã Carlos Pires, não existe 
representação estatal ou empresa privada com 
mais capilaridade do que os cartórios. “Estamos 
em todos os lugares, até nos mais longínquos 
e pequenos distritos. São nos cartórios que as 
pessoas encontram a segurança necessária 
para o exercício de seus direitos”, afirma. 

DOCUMENTOS DE PESCADORES
Por meio da Portaria nº 135/2020, publicada 

Segundo o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif 
Junior, a validação da documentação dos pescadores 
pelos Cartórios de Registro Civil tem como finalidade dar 
maior confiabilidade às informações e documentações 
apresentadas pelos interessados

Produtor rural no município de São Domingos do 
Azeitão, no Maranhão, o fazendeiro Manoel Evangelista 
Duarte aprova o serviços prestados pelos Cartórios de 
Registro Civil

O produtor rural do município de Osvaldo Cruz-SP, 
Umberto Gatto, diz que o estado civil das pessoas é 
fundamental para comprovar os negócios jurídicos

“Através da Central de 
Registro Civil – CRC - foi 

possível receber a certidão 
pretendida em um curto 
espaço tempo sem que 

precisasse me deslocar para 
outro município”

Manoel Evangelista Duarte, produtor rural 
no município de São Domingos do Azeitão-MA

“O estado civil é utilizado 
quando a gente busca 

alguma cooperativa onde 
tem que constar todos os 

nossos dados”
Umberto Gatto, 

produtor rural do município de Osvaldo Cruz-SP

“Após o interessado inserir 
no sistema a documentação 
exigida, deverá comparecer 

fisicamente a um agente 
validador e apresentar toda 
documentação já inserida 

para validação”
Jorge Seif Junior, secretário de Aquicultura 

e Pesca do Governo Federal

no dia 14 de maio, a Secretaria da Aquicultura 
e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Governo Federal incluiu a 
Associação Nacional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil) na lista de agentes 
validadores dos documentos de pescadores em 
todo o país. Segundo a normativa, os agentes 
listados poderão atuar na validação dos docu-
mentos apresentados por meio do Sistema de 
Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP). 

O Registro Geral de Atividade Pesqueira 
(RGP) é um instrumento do Governo Federal 
que visa a gestão e o desenvolvimento sus-
tentável da atividade no país. O RGP legaliza 
os usuários para o exercício da atividade, me-
diante credenciamento das pessoas físicas ou 
jurídicas e também das embarcações para exer-
cerem a prática pesqueira.

Segundo o Secretário de Aquicultura e Pesca, 
Jorge Seif Junior, a validação da documentação 
pelos agentes tem como finalidade dar maior 

confiabilidade nas informações e documenta-
ções apresentadas pelos interessados, trazendo 
maior segurança jurídica, além de diminuir ex-
ponencialmente as fraudes. “Após o interessa-
do inserir no sistema a documentação exigida, 
deverá comparecer fisicamente a um agente 
validador e apresentar toda documentação já 
inserida no sistema para validação”, explica.

Com a publicação da Portaria nº 135/2020, 
a Arpen-Brasil poderá proceder com a homolo-
gação deste convênio junto ao Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) para que os registradores 
civis possam exercer esta atribuição relaciona-
da à identificação de pessoas.

Dados do Ministério da Agricultura, Pecuá-
rio e Abastecimento mostram que existem hoje 
991.441 pescadores artesanais ativos cadas-
trados no Sistema Informatizado do Registro 
Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP), sendo 
o Pará o estado com o maior número de regis-
tros: 247.414 pescadores.


