
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO QUANDO FOR POR INSTRUMENTO PARTICULAR 
 
 
1. REQUERIMENTO: em nome do proprietário do imóvel, requerendo o registro da Integralização de Capital Social, nos termos do 

art. 167, I, 32 da Lei 6.015/73, indicando a matrícula sob a qual será realizada a integralização. 

 

a) se o proprietário 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, quando os proprietários forem 

casados, ambos deverão assinar o requerimento; 

 

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. 

 

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

ou a original, com firma reconhecida (se particular), a qual deverá conter poderes específicos para tal ato, nos termos 

do art. 661 do Código Civil e nos termos do art. 489 do CNCGJ/SC. 

 

2. Apresentar a certidão expedida pela Junta Comercial do contrato/alteração social na qual ocorreu a integralização dos bens 
imóveis, constando o número do registro e protocolo, para aferir a autenticidade do documento, nos termos do art. 64 da Lei 
8.934/94. 
 
Obs: NO CASO DE SOCIEDADE ANÔNIMA, Também precisa apresentar os seguintes documentos:  

1) ata da assembléia geral extraordinária onde foi aprovada a integralização de capital social 

2) laudo de avaliação 

3) boletim de subscrição 

4) certidão simplificada  atualizada  da empresa expedida pela Junta Comercial 

5) certidão expedida pela Junta Comercial do estatuto social consolidado após a integralização de capital aprovada da AGE 

(Assembléia Geral Extraordinária) 

 
2.1 O contrato social de constituição da empresa deverá conter o visto de advogado, com firma reconhecida por autenticidade, nos 
termos do art. 822, I, do CNCGJ/SC, com a indicação do nome e número de inscrição na Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, nos termos do item 1.2.28 da Instrução Normativa 98/2003 do DNRC (Departamento Nacional de Registro de Comércio). 
Obs: Não é obrigatório o visto de advogado na alteração contratual, conforme item 3.2.24 da Instrução Normativa 98/2003 do 
DNRC. 
a) Fica dispensado o visto de advogado no contrato social de sociedade que, juntamente com o ato de constituição, apresentar 
declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
3. Juntar cópia autenticada do instrumento que confere poderes aos representantes da empresa; (apenas no caso de ser empresa 

integralizando/ transferindo o imóvel; se for pessoa física não precisa) 
 
4. No contrato de integralização de capital, deverá constar a firma dos transmitentes, demais sócios e testemunhas reconhecidas 
por autenticidade, conforme artigo 822, I, do CNCGJ/SC e art. 221, II, da Lei 6.015/73. 
 
5. Apresentar declaração da Prefeitura Municipal citando que referida integralização ora apresentada, está isenta do recolhimento 
do ITBI; 
 
6. Conforme preceitua o inciso III do artigo 802 do CNCGJ/SC e art. 1º, IV do Decreto nº 93.240/86, anexar a certidão de ações reais 
e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a de ônus reais, cujo prazo de validade, para este fim, será de 30 (trinta) dias; 
 
7. CERTIDÕES NEGATIVAS DE IMPOSTOS, nos termos Lei nº 7.433/85 e o Decreto nº 93.240/86, relativa ao Imóvel objeto da 

integralização, expedida pelo Município de Camboriú-SC. 

 

8. Os transmitentes pessoa física (proprietários do imóvel) devem declarar, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do 
CNCGJ-SC: caso o proprietário assine a declaração 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 a declaração seja 
apresentada por terceiro ou já venha assinada, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal, 
assumindo integral responsabilidade pelas informações prestadas de que não são contribuintes obrigatórios da Previdência Social, 
conforme preceitua o artigo 15, parágrafo único c/c  com o artigo 47, inciso I, letra b da Lei nº 8212/91; caso contrário, apresentar a 
CND do INSS ou Certidão de Regularidade; 
 
9. Apresentar declaração, em nome dos proprietários, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o 
proprietário assine a declaração 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 a declaração seja apresentada por 
terceiro ou já venha assinada, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal, em relação a exigência 
constante no parágrafo 3º, art. 1º do Decreto nº 93.240/86 nos seguintes termos: 
 
"(...)declaro sob pena de responsabilidade civil e penal, a inexistência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas 

ao(s) imóvel(is) das matrículas nº xxx, e de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo, assumindo integral responsabilidade pelas 

informações prestadas." 

 
10. Recolher o FRJ – Fundo do Reaparelhamento do Judiciário, sobre o valor da integralização, ou sobre o valor da avaliação 
expedida pela municipalidade, Resolução n. Res. 05/2013-CM e art. 502 do CNCGJ/SC. 
 
11. Em caso de se tratar de unidade autônoma de condomínio registrado, conforme preceitua o art. 802, VII, do CNCGJ/SC, 
apresentar a quitação das obrigações do alienante para com o condomínio, ou declarar sob as penas da lei a inexistência de débitos, 
inclusive multas para com o condomínio, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC: caso o proprietário assine a 
declaração 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 a declaração seja apresentada por terceiro ou já venha 
assinada, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal; (art. 4º, parágrafo único, da Lei 4.591/64 e 
art. 2º, §2º da Lei 7.433/85). 
 
12. Conforme preceitua o Provimento nº 06/2003 da CGJ-SC, quando pessoa física vendedor/comprador (solteira, viúva, divorciada 
ou separada judicialmente) deverá constar no contrato declaração de que seu estado civil é o constante da sua qualificação e que o 
imóvel objetivado não foi adquirido na constância de união estável prevista no artigo 1723 e seguintes do Código Civil Brasileiro, ou 
que não mantém união estável com outra pessoa. Caso contrário, deverá comparecer no ato, como anuente, a pessoa indicada, na 
qualidade de convivente com o vendedor, para declarar expressamente, que concorda com a presente operação, bem como com a 
sub-rogação dos direitos que detinha sobre o imóvel ora vendido, nos termos do artigo 1725 do Código Civil Brasileiro, decorrentes 
da união estável que mantém com o vendedor. 
Obs: Caso não conste do contrato tal informação poderá ser apresentada declaração, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 
616 do CNCGJ-SC: caso o proprietário assine a declaração 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 a declaração 
seja apresentada por terceiro ou já venha assinada, deverá conter o reconhecimento da firma do proprietário/representante legal, 
declarando que seu estado civil é o constante da sua qualificação e que o imóvel objetivado não foi adquirido na constância de união 

estável prevista no artigo 1723 e seguintes do Código Civil Brasileiro, ou que não mantém união estável com outra pessoa. 

 
13. Conforme a Lei n. 8934/94: 
Art. 35. Não podem ser arquivados: 

(...) 

VII - os contratos sociais ou suas alterações em que haja incorporação de imóveis à sociedade, por instrumento particular, quando do 

instrumento não constar: 

a) a descrição e identificação do imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação, bem como o numero da matrícula no registro 

imobiliário; 

b) a outorga marital, quando necessária; 

 
14. Nos casos de imóvel que confronte com terras de marinha, conforme preceitua o artigo 3º, §2º do Decreto-Lei 2.398/87, 
apresentar Certidão de Transferência de Ocupação do Serviço do Patrimônio da União - SPU, com o recolhimento do laudêmio; não 
havendo incidência, deverá constar da certidão que a transferência ora apresentada está isenta do recolhimento do Laudêmio. 
 
15. Em se tratando de imóvel rural, é necessário além dos requisitos da matrícula, apresentar o CCIR - Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural, bem como com a prova de quitação do Imposto Territorial Rural – CND do ITR referente aos cinco últimos exercícios, 
nos termos art. 176, II, a, da lei 6.015/73, art. 674, II do CNCGJ/SC, art. 21 da Lei nº 9.393/96, art. 22 da Lei 4.947/66 e art. 1º do 
Decreto 4.449/02. 
15.1. Ressalta-se que no CCIR, deverá constar corretamente o preenchimento do campo "denominação do imóvel rural" (ex.: sítio 

xxx; chácara xxx, fazenda xxx, etc), que será mencionada na averbação, nos termos do art. 674, II do CNCGJ-SC e art. 176, II, "3", "a" 

da Lei 6.015/73. 

15.2. Apresentar o registro da área da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR, referente ao imóvel objeto da integralização, 

nos termos do art. 18 da Lei nº 12.651/2012: "Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental 



competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de 

transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei." e conforme exigências previstas nas 

Circulares nº 168 de 04.08.2014 e nº 248 de 29.10.2014, expedidas pela Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina. 

 
16. Observar o disposto no artigo 977 do Código Civil Brasileiro. 
Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da 

comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória. 

 

17. Quando se tratar de imóvel, ainda matriculado em outra Serventia, deverá ser apresentada certidão atualizada de Ônus e Ações 
do respectivo imóvel, pois nos termos do artigo 197 da Lei 6.015/73, quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o 
novo título será apresentando juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior, e da existência ou 
inexistência de ônus. 

 
18. Quando a qualificação dos proprietários do imóvel estiver incompleta na matrícula, deverá ser apresentado os documentos 

necessários para complementação dos dados, conforme princípio da especialidade subjetiva e art. 476 e 688 do CNCGJ-SC. (Ex. 

Certidão de Casamento, Complementação de RG e CPF). 

 
19. Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Certidão/Declaração de logradouro a 
ser expedida pela municipalidade na qual conste a atual denominação da Rua Projetada, nos termos do artigo 213, I, c, da Lei 
6.015/73. 
 
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. 


