
 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

Documentos Necessários: 

 Requerimento firmado pelos proprietários, com firma reconhecida por semelhança ou por 

autenticidade.  

 No requerimento, deverá constar a qualificação completa do incorporador e proprietário, 

solicitando o registro da incorporação imobiliária. 

 Sendo o proprietário do imóvel pessoa jurídica, deve ser apresentado o contrato social, alterações 

contratuais e certidão simplificada expedida pela junta comercial vigente (90 dias). 

 Se o proprietário do imóvel estiver sendo representado por procurador deverá ser apresentada 

procuração. 

 Certidão de instrumento público de mandato quando o incorporador não for o proprietário. 

 Título de propriedade de propriedade do terreno.  Pode ser substituído pela certidão da matrícula 

do imóvel. 

□ Poderá ser um título de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de 
direitos ou de permuta, 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). O título de propriedade do imóvel, 
devidamente registrado, pode ser substituído pela certidão da matrícula do imóvel. 
 

 Certidões negativas referentes ao imóvel, ao proprietário do terreno e ao incorporador: 

FEDERAIS (art.32, b, da Lei 4.591/64): 

□ De Tributos Federais RF/PGFN/INSS. 
□ Relativa à Justiça do Trabalho – processos físicos e eletrônicos. 
□ Da Justiça Federal (cível e criminal) -  OBS: a criminal, somente se pessoa física. 
 
ESTADUAIS (art.32, b, da Lei 4.591/64): 

□ Da Fazenda Estadual. 
□ Da Justiça Comum Estadual (cível e criminal): e-Proc e SAJ.  
Obs.: a criminal, somente se pessoa física. 
 
MUNICIPAIS (art.32, b, da Lei 4.591/64): 

□ Relativa ao Imóvel. 
□ Relativa a Tributos Diversos. 
 
REGISTRO DE IMÓVEIS (art.32, b e c, da Lei 4.591/64): 

□ Negativa de Ônus e Ações. 
□ Integrantes do Histórico Vintenário.  
 
 



 

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS (art. 32, b, d 4.591/64): 

□ Negativa de Protesto de Títulos. 

OBS.1: As certidões da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e do Tabelionato de 
Protesto de Títulos, e negativas de impostos deverão ser extraídas no domicilio do proprietário e do 
incorporador, bem como na circunscrição onde se localiza o imóvel incorporado (art. 767 e 768 
CNCGJ/SC).  
OBS.2: Se alguma das certidões judiciais for POSITIVA, apresentar: certidão narrativa ou petição inicial 
da ação. (art. 769 do CNCGJ/SC). 
Art. 32, § 14, Lei 4.591/64: Quando a impressão do andamento do processo digital. demonstrar de 
modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora 
de ação cível ou penal poderá ser substituída pela impressão do andamento do processo digital.  
OBS.3: 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 (ou seja, pediremos do representante legal da 
incoporadora, bem como,quando for o caso, do representante legal da sócia pessoa jurídica). Quando 
houver várias cadeias de pessoas jurídicas compondo o quadro societário das pessoas jurídicas sócias 
da incorporadora, deverão ser apresentadas certidões criminais de TODOS os representantes legais de 
TODAS as pessoas jurídicas sócias (CN, art. 767 §3º). 
OBS.4: Proprietária SA: Dispensa das certidões dos acionistas (pessoa jurídica ou física) quando o 
incorporador for Sociedade Anônima. Devendo ser apresentada as certidões criminais do 
administrador do incorporador/proprietário.  
Proprietária LTDA - Sócia SA: Necessidade de apresentação de certidões criminais dos administradores 
da Ltda e das S/A (sócias). A dispensa é relacionada aos acionistas da S/A e não aos administradores.  
 

 Declaração do histórico vintenário dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 

vinte (20) anos, acompanhado de certidões integrais dos respectivos registros. 

 Projeto arquitetônico de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes, e 

assinado pelo profissional responsável juntamente com o proprietário. 

□ Deve constar no projeto os confrontantes do terreno e rosa dos ventos conforme matrícula ou 
certidão de confrontantes. Não possuindo estas informações no projeto legal, poderá ser apresentado 
projeto complementar, assinado pelo proprietário e responsável técnico. 
 

 Quadros da NBR 12.721::2006 da ABNT: 

□ Informações preliminares;  I;   II;   III;  IV-A, IV-B, IV-B1;   V;   VI;   VII;   VIII (todos devidamente 
preenchidos). 
 

 Memorial descritivo das especificações da obra segundo modelo a que se refere o inciso IV, do 

artigo 53, da 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). 

 

 



 

 Memorial de incorporação em que conste a qualificação completa do incorporador e proprietário, 

bem como a descrição do imóvel conforme consta do Registro Imobiliário. Deverá constar: 

□ origem. 
□ a caracterização do prédio, descrevendo o imóvel em linhas gerais. 
□ a caracterização das unidades autônomas (descrição unitária) - cálculo das áreas das edificações. 
□ a indicação das áreas de uso comum. 
□ as informações deverão estar compatíveis com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Joinville. 
 

 Declaração com a discriminação das frações ideais do terreno com as unidades autônomas que a 

elas corresponderão (art. 32, i, da Lei 4.591/64). Dispensaremos a declaração de frações ideais quando 

tais informações já constarem no memorial de incorporação. 

 Minuta da futura convenção de condomínio (art. 9º, da Lei 4591/64) 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 4591/64). 

 Declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o artigo 39, II, da Lei de Condomínio e 

Incorporação (art. 32, L, da Lei 4.591/64).   

 Declaração expressa em que se fixe, se o empreendimento está ou não sujeito a prazo de carência 

180 dias (art. 32, n da Lei 4.591/64). 

 Declaração acompanhada de plantas elucidativas, sobre número de veículos que a garagem 

comporta e os locais destinados guarda dos mesmos, mencionando se as vagas de estacionamento 

garagens ou boxes, estão ou não vinculados aos apartamentos, se são cobertas/ descobertas ou 

semicobertas (art. 32, da Lei 4.591/64).  Dispensaremos a declaração de vagas de garagem quando tais 

informações já constarem no memorial de incorporação. 

 Contrato – padrão (FACULTATIVO) que ficará arquivado Serventia Registral, conforme determina o 

artigo 67, SS 3° e 4°, da Lei 4.591/64. 

 Anotação de responsabilidade técnica – ART ou Registro de responsabilidade técnica – RRT – 

acompanhado do comprovante de pagamento ou confirmação. 

□ ART/RRT – Projetos. 
□ ART/RRT – Execução. 
□ ART/RRT – Planilha Cálculo NBR/ABNT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Anuência ambiental.  

Há necessidade de licença ambiental (itens 71.11.00 e seguintes): 
a) Para registro de incorporação ou instituição de condomínio para casas e edifícios residenciais, com 
mais de 10 unidades, apenas quando o interessado não conseguir comprovar que o imóvel possua 
sistema de coleta e tratamento de esgoto. 
Obs.: Até 10 casas geminadas, independentemente de estarem todas interligadas ou separadas, não 
exigiremos a licença ambiental. 
b) Conjuntos Habitacionais destinados à população de baixa renda, com mais de 50 unidades. 
c) Para registro de incorporação ou instituição de condomínio comercial ou misto (residencial e 
comercial), com mais de 2.000 m², apenas quando o interessado não conseguir comprovar que o 
imóvel possua sistema de coleta e tratamento de esgoto. 
 

 
OBSERVAÇÕES:  

I A apresentação dos documentos far-se-á à vista dos originais, admitindo-se cópias reprográficas 
autenticadas;  
II Os documentos deverão estar com as informações convergentes. Havendo divergência, serão 
solicitadas substituições; 
II Será de noventa (90) dias o prazo de validade das certidões de estado civil (nascimento e 
casamento). As demais certidões cartoriais, como as de protesto (90 dias) e as de inteiro teor serão de 
(30) dias. Em relação às certidões fiscais, deverá ser observado o que consta expressamente no 
documento; 
IV As certidões forenses abrangerão dez (10) anos, e as de protestos de títulos, cinco (5) anos;  
V. Não poderá ser aceito Contrato Social registrado somente no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos.  
VI.  Se na matrícula for constatada que há edificação sobre o imóvel, há duas possibilidades: 
a) Se a construção não fizer parte do empreendimento, deverá ser apresentada declaração informando 
que a construção servirá como depósito e será demolida previamente à instituição; ou 
b) Apresentação dos documentos para averbação da demolição. 
 

Todos os documentos devem ser apresentados em via original ou cópia autenticada pelo tabelionato 

de notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


