
LISTA DE DOCUMENTOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 

 
 

 

1) Requerimento, assinado pelo(s) proprietário(s) do imóvel; 

 

2) Última alteração contratual da proprietária do imóvel (transmitente), caso seja pessoa jurídica, registrada na Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais (certificada digitalmente), juntamente, com a certidão simplificada expedida pela 

Junta Comercial, atualizada. 

 

3) Contrato social ou ata de assembleia que deliberar sobre a cisão / fusão / integralização de capital, deverá ser registrada 

na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, bem como, ser apresentada em via original ou cópia autenticada, 

juntamente, com a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, atualizada; 

 

4) Documento de não incidência tributária de ITBI OU sua quitação, referente a cada imóvel objeto da operação 

imobiliária, inclusive com a avalição fiscal; 

 

5) CCIR, atualizado e quitado, referente a cada imóvel rural objeto da operação imobiliária; 

 

6) CAR referente a cada imóvel rural objeto da operação imobiliária, que ainda não possua a respectiva averbação na 

matrícula do imóvel; 

 

7) Certidão de quitação do IPTU/ITR, referente a cada imóvel objeto da operação imobiliária; 

 

8) Certidões de feitos ajuizados, inclusive PJE, das Comarcas de localização de cada imóvel objeto da operação imobiliária 

do imóvel e do domicílio do(s) proprietário(s) do imóvel (transmitente) OU declaração de dispensa nos termos do artigo 

187, parágrafos 3º e 5º, do Provimento Conjunto nº 93/2020: 

a) Justiça do Trabalho 

b) Justiça Federal 

c) Justiça Estadual 

 

9) Certidão negativa de débitos do(s) proprietário(s) do imóvel (transmitente): 

a) Municipal OU declaração de dispensa nos termos do artigo 187, §1º, do Provimento Conjunto nº 93/2020. 

b) Estadual 

c) Federal 

 

10) Certidão de inteiro teor de cada imóvel objeto da operação imobiliária, atualizada (certidão de matrícula); 

 

11) Certidão negativa de ônus e ações reais e reipersecutórias de cada imóvel objeto da operação imobiliária, atualizada 

(certidão de ônus). 

 

Lembrando que esses documentos acima dependem de cada caso, podendo ser exigido mais alguma documentação 

após analisado o caso concreto. 

 Assim que providenciar toda a documentação pode trazê-la ao cartório para dar entrada e fazer o pagamento 

(protocolo). 


