
ALTERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 
DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO - LEI 4.591/64 

 

O PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO NA ORDEM DA LEI 4.591/64 E PRECEDIDO DE INDÍCE: 
 

OBSERVAÇÕES INICIAIS: 

a) As declarações devem ser assinados pelo incorporador/proprietário, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: 

caso o incorporador/proprietário assine as declarações diretamente na Serventia, o reconhecimento de firma é dispensado, devendo 

ser apresentado documento de identificação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso as declarações forem 

apresentadas por terceiro ou já venha assinado, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal; 

b) Os demais documentos (Memoriais, Minutas, Projetos, Planilhas, Contrato Padrão, etc) deverão conter o reconhecimento de firma 

do incorporador/proprietário e do responsável técnico nos casos em que o mesmo assina, todas por semelhança, nos termos do art. 

221, II, da Lei 6.015/73. 

 

1. REQUERIMENTO: em nome do incorporador/proprietário do terreno, requerendo o registro da alteração da incorporação 

imobiliária, nos termos da Lei 4.591/64, indicando a matrícula sob a qual será realizada a alteração da incorporação, justificando a 

alteração. 
 

a) se o incorporador for pessoa física, apresentar cópia autenticada da certidão de nascimento e/ou de casamento atualizada, 

expedida nos últimos 90 dias para comprovação do estado civil declarado, oportunidade em que será realizada cópia e 

certificação da referida certidão, sendo devolvida ao final para a parte, nos termos do art. 484 do CNCGJ/SC e conforme 

orientação da Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina e se os incorporadores do empreendimento forem casados, 

ambos deverão assinar o requerimento; caso o incorporador seja apenas um deles, somente este assinará o requerimento, 

mas neste caso, deverá apresentar o instrumento de mandato referido no art. 31, § 1°, c/c art. 32, da Lei 4.591/64, outorgado 

pelo outro cônjuge. Igual exigência deverá ser observada em relação aos alienantes do terreno, se não forem, ao mesmo 

tempo, incorporadores; 

b) se pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído com cópia autenticada e/ou original do contrato social / alteração 

contratual na qual conste o nome do sócio representante e administrador da empresa e também com a certidão atualizada 

dos atos constitutivos (certidão simplificada), expedida nos últimos 90 dias. Pelo ato constitutivo, se verificará a capacidade 

do(s) firmatário(a)(s) do requerimento, nos termos do art. 483 do CNCGJ/SC. 

c) Caso o incorporador/proprietário seja representado por procurador, apresentar a procuração em traslado ou certidão (se 

pública) ou a original, com firma reconhecida (se particular), nos termos do art. 489 do CNCGJ/SC 

 

2. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PMCMV: Declaração em nome do incorporador/proprietário do terreno, declarando que o 

empreendimento (citar denominação e matrícula) está enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos do art. 42, §2º 

da Lei 11.977/2009. Se for o caso de o empreendimento estar enquadrado em tal hipótese. 

Obs: No caso do incorporador desejar enquadrar o empreendimento anteriormente incorporado. 
 

3. DA ANUÊNCIA: Nos termos do 43, IV, da Lei 4.591/64, apresentar a anuência de 100% dos proprietários/adquirentes das frações 

ideais (promissários compradores das unidades do condomínio e dos promitentes permutantes do terreno, se for o caso), através da 

assinatura devidamente reconhecida por semelhança em declarações ou no próprio requerimento da alteração, nas quais vinculem a 

nova incorporação e demais dados do imóvel. 

 

3.1. Apresentar os respectivos aditivos aos contratos, constando a alteração das áreas das unidades assinado por todas as partes e 

com firma reconhecida por autenticidade, nos termos do art. 822, I, do CNCGJ/SC.  

 

4. NOVO PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO devidamente aprovado pelas autoridades competentes, e assinado pelo 

profissional responsável, juntamente com o proprietário, contendo o seguinte (art. 32, d, da Lei 4.591/64 e quadros I,II, III, IV-A e IV-

B, V, VI, VII e VIII da ABNT - NBR 12.721) e com firma reconhecida por semelhança do responsável técnico e do proprietário, nos 

termos do art. 221, II, da Lei 6.015/73. 

Obs: Conforme lei 4.591, art. 32, § 10 As plantas do projeto aprovado (alínea d deste artigo) poderão ser apresentadas em cópia 

autenticada pelo profissional responsável pela obra, acompanhada de cópia da licença de construção. 

 

5. NOVO JOGO DE PLANILHAS DE ÁREAS ABNT NBR 12721: onde conste o cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da 

global, a das partes comuns, e indicando, para cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída e avaliação do custo 

global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada de acordo com a norma do inciso III, do art. 53 com base nos custos 

unitários referidos no art. 54, discriminando-se, também, o custo de construção de cada unidade; 



Obs: O quadro IV-B deve ser substituído pelo quadro IV-B1 quando se tratar de condomínios de casas isoladas ou geminadas, conjuntos 

de galpões ou edificações.  

 

6.  NOVO MEMORIAL DESCRITIVO: memorial descritivo das especificações da obra projetada, com reconhecimento de firma do 

incorporador/proprietário/responsável técnico por semelhança, conforme determinação do art. 32, g, §9º da Lei 4.591/64, segundo 

modelo a que se refere o inciso IV, do art. 53 da Lei 4.591/64. Este documento descreve todo o edifício, inclusive área do terreno, 

subsolo, térreo, estacionamentos, pavimentos fundações, tipo de material, acabamentos, acessos, etc (art. 3 da Lei 4.591/64). 

 

7. NOVO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO: Contendo o título de Memorial de Alteração de Incorporação, em que conste a qualificação 

completa do incorporador e proprietário do terreno e a justificativa da referida alteração, com reconhecimento de firma do 

incorporador/proprietário por semelhança, bem como a descrição do imóvel, conforme consta do Registro Imobiliário, indicando sua 

origem; a caracterização do prédio, descrevendo o imóvel em linhas gerais; a caracterização das unidades autônomas (descrição 

unitária); e, a indicação das áreas de uso comum e discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas 

corresponderão (art. 32, i, da Lei 4.591/64); 

 

8. NOVA MINUTA DA FUTURA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO: a qual deverá conter todos os requisitos do art. 9º da Lei 4.591/64 e 

art. 1334 do Código Civil/2002, que regerá a edificação ou o conjunto de edificações, contendo a individuação das unidades e a 

caracterização das áreas de uso comum, além das normas gerais do condomínio (art. 32, j, da Lei 4.591/64), com firma reconhecida 

do incorporador/proprietário por semelhança; 

 

9. DECLARAÇÃO EM QUE SE DEFINA A PARCELA DO PREÇO (no caso de incorporações em que a aquisição do terreno se der com 

pagamento total ou parcial em unidades a serem construídas): de que trata o artigo 39, II, da Lei de Condomínio e Incorporação (art. 

32, l, da Lei 4.591/64). 

 

10. CERTIDÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO (quando o incorporador não for o proprietário): Ocorre que o proprietário 

outorga ao construtor, neste caso, o incorporador, poderes para a alienação de frações ideais do terreno (art. 31, §I°, c/c art. 32, m, 

da Lei 4.591/64). 

 

11. DECLARAÇÃO expressa em que se fixe, se o empreendimento está ou não sujeito ao prazo de carência.- 180 dias (art. 32, n, da Lei 

4.591/64). 

  

12. DECLARAÇÃO, acompanhada de plantas elucidativas, sobre o número de veículos que a garagem comporta e os locais destinados 

à guarda dos mesmos (art. 32, p, da Lei 4.591/64), assinada pelas partes e pelo profissional responsável pela obra. 

 

13. NOVO CONTRATO-PADRÃO, que ficará arquivado na Serventia Registral, conforme determina o artigo 67, §§ 3° e 4°, da Lei 

4.591/64; 

 

14. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART ou RRT (referente à elaboração e execução dos projetos arquitetônicos e 

elaboração das planilhas NBR 12721), com os devidos comprovantes de quitação, assinadas pelas partes, conforme determina o artigo 

618 do CNCGJ-SC; 

 

15. Apresentar certidão expedida pela municipalidade, a qual informe acerca da existência ou inexistência de solo criado no respectivo 

projeto arquitetônico.  

 

15.1- Caso conste solo criado, apresentar requerimento em nome do incorporador/proprietário com firma reconhecida, para 

averbação da outorga onerosa do direito de construir à margem da matrícula imobiliária, anexando a certidão de solo criado que 

deverá especificar o valor e a área outorgada (art. 28  e seguintes, da Lei 10.257/01), bem como, comprovar o recolhimento do FRJ - 

Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Conforme disposição da Lei Complementar Municipal n° 29/2010 (SOLICITAR ABERTURA DE 

GUIA PRÓPRIA); 

 

16. ANUÊNCIA DA FATMA: apresentar anuência da FATMA (Certidão de Conformidade Ambiental ou Licença Ambiental, conforme o 

caso), nos termos dos artigos 778 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina. 

Obs¹: A anuência acima solicitada deverá ser apresentada para os casos de empreendimentos de casas geminadas, galpões e 

edificações com mais de um Bloco/Torre.  

Obs.²:  Se a Certidão de Conformidade Ambiental ou Licença Ambiental foi apresentada na incorporação e estando a mesma dentro 

do prazo de validade, não é preciso reapresentá-la. 

 



17. DAS CERTIDÕES: Caso o registro da incorporação tenha se realizado há mais de 180 dias, nos termos do art. 33 da Lei 4.591/64 

alterado pela Lei 4.864/65, deverá o incorporador apresentar o rol atualizado das certidões elencadas abaixo: 

 

17.1. TÍTULO DE PROPRIEDADE: Poderá ser certidão de inteiro teor atualizada da matrícula do imóvel (caso o título esteja registrado), 

cópia autenticada do título já registrado, que poderá ser: a escritura pública, ou contrato de promessa de compra e venda, ou de 

cessão de direitos ou de permuta, irrevogável e irretratável, do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel, não podendo 

haver estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais, com o consentimento para demolição e construção, devidamente 

registrado (art. 32, a, da Lei 4.591/64). 

 

17.2. CERTIDÕES NEGATIVAS EM NOME DO INCORPORADOR/ATUAL PROPRIETÁRIO EXTRAÍDAS NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO 

IMÓVEL E DO DOMICÍLIO DAS PESSOAS CITADAS, EXPEDIDAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE OU A MENOS DE 90 DIAS SE NÃO 

CONSTAR PRAZO EXPRESSO: 

 

* DE IMPOSTOS (art. 32, b, da Lei 4.591/64): 

       a) FEDERAIS: De Tributos Federais Administrados pela Receita Federal; 

       b) ESTADUAIS: Da Fazenda Estadual; 

       c) MUNICIPAIS: Relativa ao Imóvel e Relativa a Tributos Diversos em nome do Incorporador/proprietário. 
 

* TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS (art. 32, b, da Lei 4.591/64): 

        a) Negativa de Protesto de Títulos extraída pelo período de 5 anos. 

 

* DE AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS EXTRAÍDAS PELO PERÍODO DE 10 ANOS (art. 32, b, da Lei 4.591/64): 

       a) FEDERAL: Da Justiça Federal (cível, feitos da fazenda e criminal) 

       b) TRABALHISTAS: Relativa as ações trabalhistas expedida pelo TRT e a certidão referente ao processos autuados no Sistema 

Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho PJe-JT. 

       c) ESTADUAL: Da Justiça Comum Estadual (cível, feitos da fazenda e criminal)  

       OBS: Se o requerente for pessoa jurídica, as certidões criminais também deverão ser expedidas em nome do representante legal; 

se empresa constituída por outras pessoas jurídicas, tais certidões referir-se-ão aos representantes legais destas últimas.  
 

* REGISTRO DE IMÓVEIS (art. 32, b e c, da Lei 4.591/64): 

        a) Certidão de Inteiro Teor com Negativa de Ônus e Ações; 

        b) Certidão Vintenária acompanhada das respectivas certidões de inteiro teor integrantes do Histórico Vintenário. 
 

17.3.  CND do INSS (art. 32, f, da Lei 4.591/64): Do titular de direitos sobre o terreno, e do incorporador, sempre que forem 

responsáveis pela arrecadação das respectivas contribuições - pessoa jurídica ou equiparada. Em se tratando de pessoa física e 

estando enquadrados no artigo 15, parágrafo único c/c com o artigo 47, inciso I, letra b da Lei n.º 8212/91, apresentar a CND/INSS, 

caso contrário, declarar que não são contribuintes obrigatórios da Previdência Social, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 406, da 

Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009; 

 

17.4. ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA fornecido por estabelecimento de crédito que opere no país, há mais de cinco (5) anos, 

dizendo que o incorporador possui idoneidade (art. 32, o, da Lei 4.591/64); 

 

O B S E R V A Ç Õ E S: 
I - Os documentos ficarão arquivados no Cartório e deverão ter as firmas de seus subscritores reconhecidas, nos documentos de ordem 

particular, exceção feita aos públicos; 

II - Os documentos apresentados deverão ser sempre que possíveis no original; porém, serão aceitas cópias repográficas, desde que 

autenticadas; 

III - Será de noventa (90) dias o prazo de validade das certidões que não possuírem prazo expresso. 

IV - As certidões forenses abrangerão dez (10) anos, e as de protestos de títulos, cinco (5) anos; 

V - Se alguma das certidões citadas no item 17 em diante for POSITIVA, apresentar: 

* Certidão complementar, esclarecedora de seu desfecho ou estado atual (certidão narrativa); 

* Declaração do incorporador de que tal ação (citar número dos autos) não tem referência com o imóvel onde será feita a incorporação 

e de que possui outros imóveis que possam garantir eventual execução, observando o disposto no art. 616 do CNCGJ/SC em relação 

ao reconhecimento de firma; 

 

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é definitivo, servindo apenas como referência, pois dependendo da análise da 

documentação e a situação jurídica dos registros, poderá ser necessária complementação ou apresentação de demais documentos, 

nos termos do art. 643, § 1º do CNCGJ/SC. 


