
 

 

QUALIFICAÇÃO REGISTRAL 
REVALIDAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 

 

O requerimento foi firmado pelo proprietário com firma reconhecida por autenticidade? 

Se o proprietário for pessoa jurídica, apresentou Contrato social e alterações contratuais 

ou procuração?  

□ A cer/dão simplificada foi apresentada e encontra-se vigente (30 dias) ? 
 

REQUERIMENTO com firma reconhecida por autenticidade em que conste a qualificação 

completa do incorporador e proprietário, solicitando a revalidação do registro da 

incorporação imobiliária  

a) se os cônjuges forem os incorporadores do empreendimento, 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, S 1°, ('/c art. 32, da Lei 4.591/64, outorgado pelo outro 

cônjuge. Igual exigência deverá ser observada em relação aos alienantes do terreno 

forem, ao mesmo tempo, incorporadores;  

b) se pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído com o contrato social (ou 

cópia reprográfica autenticada) devidamente registrado (Junta Comercial, Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas ou outro órgão competente), juntamente com certidão 

atualizada dos atos constitutivos, devendo este fato estar devidamente 

comprovado. Pelo ato constitutivo, se verificará a capacidade do firmatário do 

requerimento.  

□ A cer/dão simplificada foi apresentada ou encontra-se vigente (90 dias)? 

□ CERTIDÕES NEGATIVAS  

Referentes ao imóvel, ao proprietário do terreno e ao incorporador:  

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

a) De Tributos Federais Administrados pela Receita Federal;   

b) Relativa à Justiça do Trabalho – processos físicos e eletrônicos; 

c) Da Justiça Federal (cível e criminal) -OBS: a criminal, somente se pessoa física; 

d) Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  

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

a) Da Fazenda Estadual; 

b) Da Justiça Comum Estadual (cível e criminal)  

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

a) Relativa ao Imóvel; 

b) Relativa a Tributos Diversos;  

CND do INSS (art. 32, f, da lei 4.591/64) 

a) Do titular de direitos sobre o terreno e do incorporador sempre que forem 

responsáveis pela arrecadação das respectivas contribuições -pessoa jurídica ou 

equiparada. 

REGISTRO DE IMÓVEIS (art. 32, b e Co da Lei 4591/64)  

a) Negativa de Ônus e Ações;  



 

 

Obs: (Quando as matrículas filhas estiverem abertas não precisa apresentar). 

b) Integrantes do Histórico Vintenário.  

Obs: (Somente iremos pedir as certidões vintenárias quando não estiver em nossa 

Circunscrição). 

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

a) 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 deverão ser extraídas no domicilio do proprietário e do 

incorporador, bem como na circunscrição onde se localiza o imóvel incorporado.  

OBS.2: Se alguma das certidões judiciais for POSITIVA, apresentar: certidão narrativa e 

petição inicial da ação; declaração do incorporador de que tal ação não tem referência com 

o imóvel onde será feita a incorporação. 

OBS.3: Quando a certidão CÍVEL da Justiça Comum Estadual for positiva, e o processo tratar-

se do imóvel da incorporação, fazer averbação de publicidade da existência dessa ação nas 

matrículas filhas abertas e cobrar uma averbação para cada. 

OU 

□ Declaração do incorporador de que foram realizadas vendas, apresentação de cópias 

autenticadas dos contratos e DIMOB feita pelo incorporador. 

OU 

□ Contrato de execução de obra.  

 

OBSERVAÇÕES:  

I. As certidões forenses abrangerão dez (10) anos, e as de protestos de títulos, cinco (5) 

anos;  

II. Não poderá ser aceito Contrato Social registrado somente no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos; 

III. Sugerir ao incorporador caso ele entenda adequado o registro da convenção de 

condomínio com base no artigo 9º da lei 4591/64, evitando a necessidade da assinatura de 

2/3 dos condôminos. Há, portanto, a faculdade de registrar a convenção de condomínio 

com firma reconhecida por autenticidade.  

 

EMOLUMENTOS e CART  

Emolumentos: Averbação sem valor 

 


