
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL/SEDE

1. REQUERIMENTO: em nome da empresa assinado pelo representante legal,  observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do

CNCGJ-SC: caso o representante legal assine o requerimento diretamente na Serven*a, o reconhecimento de firma é dispensado,

devendo ser apresentado documento de iden*ficação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso o requerimento

for apresentado por terceiro ou já venha assinado, deverá conter o reconhecimento da firma do representante legal, requerendo a

averbação da alteração de Razão Social e/ou sede da empresa, indicando a matrícula sob a qual será realizada a presente alteração.

a) Caso o representante legal da empresa seja representado por procurador,  apresentar a procuração por traslado,

cer*dão ou em cópia auten*cada (se pública) ou a original, com firma reconhecida (se par*cular), nos termos do art.

489 do CNCGJ/SC.

2. CONTRATO SOCIAL E/OU ALTERAÇÃO CONTRATUAL E/OU ESTATUTO CONSOLIDADO: no original,  cópia auten*cada  OU a via

expedida digitalmente com código verificador válido, devidamente arquivado/registrado na Junta Comercial, na qual tenha ocorrido

a alteração da razão social/sede da empresa (conforme o caso) nos termos do art. 483 do CNCGJ/SC.

2.1. Caso o contrato social/alteração contratual apresentado para alteração da razão social/sede da empresa não refira-se ao úl*mo

arquivamento realizado na Junta Comercial, OU não seja a úl*ma alteração contratual na qual contenha a cláusula de administração

para verificação de quem deve assinar o requerimento pela empresa, deverá também ser apresentada uma via no original, cópia

auten*cada OU a via expedida digitalmente com código verificador válido do referido instrumento.

3. CERTIDÃO SIMPLIFICADA: a ser expedida pela Junta Comercial, nos úl*mos 90 dias, para verificação dos poderes de quem assina

pela empresa, nos termos do art. 483 do CNCGJ/SC.

OBS: Quando se tratar de sociedade não empresária deverá ser apresentado nesta Serven�a a Cer�dão dos Atos Cons�tu�vos do

Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

4. Quando a qualificação do(s) proprietário(s) es*ver incompleta na matrícula, deverá ser apresentado os documentos necessários

para complementação dos dados,  conforme princípio da especialidade subje*va e art. 476 e 688 do  CNCGJ-SC. (Ex. Cer*dão de

Casamento, Complementação de RG e CPF).

5. Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Cer*dão/Declaração de logradouro a

ser expedida pela municipalidade na qual conste a atual denominação da Rua Projetada, nos termos do ar*go 213, I, c, da Lei

6.015/73.

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é defini�vo, 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.


