
 
 

 

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 

Documentos 

• Requerimento de integralização de capital social firmado pelos 

proprietários ou adquirentes com firma reconhecida por autenticidade.  

o Se não houver reconhecimento de firma no contrato social, tanto 

os proprietários quanto os adquirentes devem assinar o 

requerimento. 

• Contrato social e alterações (cópia autenticada), registrada pela Junta 

Comercial  

o Certidão Simplificada atualizada (30 dias)  

o Se Ltda – contrato social; Se S/A – ata registral; se firma – escritura 

pública. 

• Se os transmitentes forem pessoas físicas, apresentar a certidão de 

nascimento ou de casamento atualizada (dentro de 30 dias) 

• Se o transmitente for pessoa física solteira, viúva, separada ou divorciada, 

mencionar declaração de que não vive em união estável (no contrato ou 

avulsa) 

• Se o transmitente for pessoa jurídica, apresentar CND de tributos federais 

e do INSS 

• Se o transmitente for pessoa jurídica, apresentar Contrato social e 

alterações contratuais ou procuração 

o Certidão simplificada vigente (30 dias) 

• Guia de ITBI recolhida ou com declaração de isenção/imunidade 

• Guia de FRJ recolhida 

• Se o transmitente estiver representado por procurador, foi apresentar a 

procuração 

_______________________________________________________________ 

Observações: 

• Se for sociedade simples (registrada no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas), a integralização não poderá ser por instrumento particular e 

deverá ser solicitada a lavratura de escritura pública, conforme art. 64 da 

Lei 8.934/94. 

• Imóvel Rural – aquisição por estrangeiro 



Em nossa região o módulo fiscal é de 12 hectares o que equivale a 

360.000,00 m², portanto, qualquer imóvel rural com área superior a 

360.000,00 m² adquirida por estrangeiro deverá ter anuência do Incra. 

Legislação: Lei 5.709/71; Instrução Normativa/Incra nº 76/2013; Decreto 

nº 74.965/74. 

_______________________________________________________________ 
Importante 
A presente listagem não é definitiva, servindo como orientação genérica dos 

documentos necessários para o ato. Dependendo da particularidade de cada 

caso, é possível que haja a necessidade da apresentação de documentos 

complementares. 

_______________________________________________________________

Emolumentos: Registro com valor 


