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QUALIFICAÇÃO REGISTRAL 

INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Lei nº 4.591/64 

(Lei n. 4.591/1964, arts. 1º a 27 e CC, arts. 1.331 a 1.358 e arts.777 e 778 do CN/CGJ/SC ) 
 

GUIA nº____________Matrícula nº_________Vinculada ok (   ); Vinculada a guia ______; 

Central Indisp. ok(   ). 

 

I. REQUERIMENTO do registro de Instituição de Condomínio assinado pelo Instituidor com 

firma reconhecida. 

Deve constar a qualificação completa do instituidor e proprietário do terreno, solicitando o 

registro da instituição de Condomínio, que deve ter denominação (nome),  número da 

matrícula do terreno, a descrição do imóvel conforme consta do Registro Imobiliário (art. 

225,LRP), indicando sua origem (Art.223,LRP); a caracterização do prédio, descrevendo o 

imóvel em linhas gerais; a caracterização das unidades autônomas (descrição unitária); e, a 

indicação das áreas de uso comum, observando-se o seguinte (art. 545, da CNNR): 

a) Instituidores casados: ambos assinam o requerimento; Caso contrário, deverá apresentar o 

instrumento de mandato (outorga uxoria, art. 1647 do CC), referido no art. 31, § 1º, c/c art. 32, 

da Lei 4.591/64, outorgado pelo outro cónjuge. Igual exigência deverá ser observada em 

relação aos alienantes do terreno; 

 

b) Se  for pessoa jurídica, acompanhar contrato social atualizado/última alteração contratual + 

certidão simplificada atual (90 DIAS) da Junta Comercial  para comprovar os poderes do 

representante - art. 483 CN 2014,  Enunciado n. 20 (tabelionato de notas) ANOREG/SC e 

ATC/SC, art. 1º da Lei nº 8.935/94; art. 19, II, da CRFB/88. 

 

c) Se procurador assinar o requerimento,  anexar procuração particular (original com  firma 

reconhecida) ou procuração pública (traslado ou certidão), específica para o ato.  Código de 

Normas da CGJ/SC:  Art. 489. 

ATENÇÃO: 

A) SE  HOUVER INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA JÁ REGISTRADA:   

- Apresentar o requerimento acima que enumere todas as unidades, com remissão à 

documentação arquivada com o registro da incorporação, desde que o plano inicial não tenha 

sido modificado (art. 777 do CN).  

- Apresentar:  instrumento – público (escritura)  ou particular – de instituição de condomínio 

que caracterize e identifique o empreendimento e todas unidades autônomas; 

- Apresentar  certificado emitido pela prefeitura de conclusão da edificação (habite-se) e dar 

entrada em guia e protocolo para averbar a construção (requisito prévio ao registro da 

Instituição de Condomínio). 

- Apresentar, edital de convocação, ata da assembleia geral e Convenção do Condomínio 

assinada por no mínimo 2/3 dos titulares das frações ideais condominiais  (art. 1333 do CC e 
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§1º do art. 9º da lei 4591/64), observando requisitos art. 9º da Lei 4591/64, contendo a 

individuação das unidades e a caracterização das áreas de uso comum, além das normas 

gerais do condomínio. 

 

SE FOR APRESENTADA CONVENÇÃO ASSINADA TÃO SOMENTE PELO 

INCORPORADOR OU TÃO SOMENTE ASSINADA POR ESTE E PELO PROPRIETÁRIO 

DO TERRENO PERMUTADO (no caso de promessa de permuta), DEVERÁ SER 

APRESENTADA DECLARAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 

ASSINADA PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA INCORPORADORA, BEM 

COMO PELO PROPRIETÁRIO DO TERRENO (havendo permuta), com firma reconhecida 

por autenticidade (art. 221, II c/c 822 CN) DECLARANDO QUE NÃO HOUVE VENDA ou 

PROMESSA DE VENDA DE QUAISQUER UNIDADES DO EMPREENDIMENTO, 

ESTANDO ESTAS EM SUA TOTALIDADE AINDA NA TITULARIDADE DA 

INCORPORADORA (E DO PROMISSÁRIO PERMUTANTE DO TERRENO, se este for o 

caso), cientes de que a declaração falsa pode vir a configurar o crime de falsidade ideológica 

(art. 299  Código Penal). 

 

Isso porque o Código Civil e o art. 9º da  Lei 4591/64 DETERMINAM que a Convenção deve 

ser assinada pelos “titulares de direitos que representem de no mínimo 2/3 da frações ideais 

que compõem o condomínio”. Outrossim dispõem que “Os proprietários, os promitentes 

compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes  à aquisição de 

unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, 

elaborarão, por escrito, a Convenção de Condomínio”. 

Sendo assim, não pode ser aceita no RI, sob pena de nulidade, Convenção que não tenha 

assinatura dos reais titulares destas frações, ainda que não registrados seus títulos, os quais 

devem opinar na confecção da Convenção que os regerá, como já decidiu o MM. Juiz Diretor do 

Foro André Luiz Anrain Trentini, datada de 15/03/2018, no Processo Administrativo nº 

106/2017; entendimento o qual serve de baliza para casos semelhantes. 

 

Conforme dispositivo da Decisão:  

"Ao contrário, há informação de que as unidades não foram comercializadas (fls. 39/40), muito 
embora os documentos de fls. 33/49 demonstrem a alienação dos apartamentos, o que é 
legalmente proibido (art. 32 da Lei n.. 4.591/641). 
Com efeito, a convenção é, até que seja regularizada, nula de pleno direito.  
De outro lado, tais pendências podem ser regularizadas ao longo do tempo. 
Vale dizer, por fim, que é prática comum na Comarca a venda de unidade de condomínios 
antes da incorporação, prática que deve ser fortemente combatida, uma vez que, além de, em 
tese, ser criminosa, gera problemas das mais diversas ordens, porque fere o princípio da 
publicidade registral e da segurança jurídica. Desse modo, defiro o pedido de fls. 3/5, para que, 
enquanto não seja regularizado o registro da Convenção de Condomínio, seja averbada a 
nulidade/ineficácia da Convenção e do registro efetuado no L3.” 
 
No mesmo sentido, é a decisão da MMa. Juíza de Direito Diretora do Foro , Janiara Maldaner 
Corbetta, de 16/12/2016: 
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“Processo n. 105/2016  

Requerente: Oficial de Registro de Imóveis. Interessada: Maybelly Incorporadora Ltda. 

“Pelo exposto, determino que se mantenha a prenotação existente na matricula do imóvel 
quanto à existência do oficio encaminhado a este juízo para sanar a questão e CONCEDO o 
prazo de 30 (trinta) dias à Maybelly Incorporadora Ltda, para que traga aos autos a 
Convenção de Condomínio aprovada em 07/11/2015 ou aquela apresentada perante o Registro 
de Imóveis datada de OS/08/2016 devidamente assinada por titulares de no mínimo 2/3 das 
frações ideais, dentre eles os promitentes compradores e possuidores das imóveis, ainda que 
sem contrato de compra e venda levados a registro. No mais cumpra-se o postulado pelo 
Ministério Público no item 2 de fl. 39.” 

 

B) SE NÃO HOUVER INCORPORAÇÃO PRÉVIA REGISTRADA: 

- Apresentar o requerimento, cumprindo o item I acima; 

- Apresentar:  instrumento – público (escritura)  ou particular – de instituição de condomínio 

que caracterize e identifique o empreendimento e todas unidades autônomas; 

OBS.: Se houver condomínio civil sobre o terreno no qual o prédio foi 

construído, será necessária Escritura Pública de Instituição, Especificação de Condomínio 

Edilício e DIVISÃO de Condomínio Civil. (art. 1321 CC) - porque com a instituição de 

condomínio, a “coisa” antes única, passou a ser divisível - a fim de poder ser transmitida a 

propriedade de cada unidade condominial a quem de direito. E, caso não apresentem a divisão 

amigável (Escritura Pública – art. 108 CC), ficam os interessados cientes de que serão abertas 

matrículas para cada unidade, mantendo-se o condomínio civil já existente (serão abertas 

matrículas em regime de co-propriedade, nas frações previstas na matrícula). 

 

- Apresentar  certificado emitido pela prefeitura de conclusão da edificação (habite-se) e dar 

entrada em guia e protocolo para averbar a construção (requisito prévio ao registro da 

Instituição de Condomínio) e pedido de dispensa de do registro de incorporação declarando que 

a obra está finalizada e que não houve venda de unidades/comercialização no período da 

construção. 

 

SE FOR APRESENTADA CONVENÇÃO ASSINADA TÃO SOMENTE PELO 

INCORPORADOR OU TÃO SOMENTE ASSINADA POR ESTE E PELO PROPRIETÁRIO 

DO TERRENO PERMUTADO (no caso de promessa de permuta), DEVERÁ SER 

APRESENTADA DECLARAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 

ASSINADA PELOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA INCORPORADORA, BEM 

COMO PELO PROPRIETÁRIO DO TERRENO (havendo permuta), com firma reconhecida 

por autenticidade (art. 221, II c/c 822 CN) DECLARANDO QUE NÃO HOUVE VENDA ou 

PROMESSA DE VENDA DE QUAISQUER UNIDADES DO EMPREENDIMENTO, 

ESTANDO ESTAS EM SUA TOTALIDADE AINDA NA TITULARIDADE DA 
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INCORPORADORA (E DO PROMISSÁRIO PERMUTANTE DO TERRENO, se este for o 

caso), cientes de que a declaração falsa pode vir a configurar o crime de falsidade ideológica 

(art. 299  Código Penal). 

 

Isso porque o Código Civil e o art. 9º da  Lei 4591/64 DETERMINAM que a Convenção deve 

ser assinada pelos “titulares de direitos que representem de no mínimo 2/3 da frações ideais 

que compõem o condomínio”. Outrossim dispõem que “Os proprietários, os promitentes 

compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes  à aquisição de 

unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, 

elaborarão, por escrito, a Convenção de Condomínio”. 

Sendo assim, não pode ser aceita no RI, sob pena de nulidade, Convenção que não tenha 

assinatura dos reais titulares destas frações, ainda que não registrados seus títulos, os quais 

devem opinar na confecção da Convenção que os regerá, como já decidiu o MM. Juiz Diretor do 

Foro André Luiz Anrain Trentini, datada de 15/03/2018, no Processo Administrativo nº 

106/2017; entendimento o qual serve de baliza para casos semelhantes. 

 

Conforme dispositivo da Decisão:  

"Ao contrário, há informação de que as unidades não foram comercializadas (fls. 39/40), multo 
embora os documentos de fls. 33/49 demonstrem a alienação dos apartamentos, o que é 
legalmente proibido (art. 32 da Lei ri. 4.591/641.  
Com efeito, a convenção é, até que seja regularizada, nula de pleno direito.  
De outro lado, tais pendências podem ser regularizadas ao longo do tempo. 
Vale dizer, por fim, que é prática comum na Comarca a venda de unidade de condomínios 
antes da incorporação, prática que deve ser fortemente combatida, uma vez que, além de, em 
tese, ser criminosa, gera problemas das mais diversas ordens, porque fere o princípio da 
publicidade registral e da segurança jurídica. Desse modo, defiro o pedido de fls. 3/5, para que, 
enquanto não seja regularizado o registro da Convenção de Condomínio, seja averbada a 
nulidade/ineficácia da Convenção e do registro efetuado no L3.” 
 
-HAVENDO VENDA DE UNIDADES NA FASE DA CONSTRUÇÃO DEVERÁ SER 

REGISTRADA A INCORPORAÇÃO  E APRESENTADOS OS TÍTULOS DAS UNIDADES 

COMERCIALIZADAS NA FASE DE CONSTRUÇÃO PARA QUE POSSA SER AFERIDA A 

LEGITIMIDADE  PARA ASSINATURA DA CONVENÇÃO, COMO DECIDIDO ACIMA. O 

REGISTRO DOS CONTRATOS É OBRIGATÓRIO (art. 167, I, 9), 18) e 20), 169 da LRP c/c 

art. 1225, VII, 1417 e 1418 do CC) e deve ser registrado em respeito ao princípio da 

continuidade registral (art. 195 c/c 237 LRP). 

 

NESTE CASO:  Apresentar, edital de convocação, ata da assembleia geral e Convenção do 

Condomínio assinada por no mínimo 2/3 dos titulares das frações condominiais  (art. 1333 do 

CC e §1º do art. 9º da lei 4591/64), observando requisitos art. 9º da Lei 4591/64, contendo a 

individuação das unidades e a caracterização das áreas de uso comum, além das normas 

gerais do condomínio. 

 

SE NÃO HOUVER INCORPORAÇÃO PRÉVIA REGISTRADA , apresentar, ainda: 
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b.1 - PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO – JOGO PLANTAS aprovada pelo 

Município e assinado pelo profissional responsável e proprietário. 

b.2 - Memorial Descritivo assinado por engenheiro responsável que deve constar a localização 

e as confrontações, áreas totais, comuns, privativas de cada unidade condominial (vagas de 

garagem, inclusive).  E DISCRIMINAÇÕES DAS FRAÇÕES IDEAIS DE TERRENO com as 

unidades autônomas que a elas corresponderão (art. 32, i, da Lei 4.591/64). A localização e 

confrontação descritas no memorial devem conferir com as plantas aprovadas pela Prefeitura. 

Obs: O memorial deve descrever ainda, áreas totais, comuns, privativas de todas as unidades, 

garagens inclusive. Fundamento legal: Art. 7º da Lei 4591/64; Art. 176, §1º, II, 'b' da LRP; Art. 

746, §1º, II, 3), 'b', CNCGJSC 

b.3 - PLANILHAS ABNT (assinadas pelo profissional responsável e Incorporador com firma 

reconhecida), contendo o seguinte (art. 32, d, da Lei 4.591/64 e quadros I, II, III, IV, V, VI, VII 

e VIII da ABNT -NBR: 

a) cálculo das áreas das edificações, discriminando  das partes  privativas, comuns e totais e  

indicando, para cada tipo de unidade (garagens, inclusive), a respectiva metragem de área 

construída (art. 32, e, da 4.591/64); 

b) memorial descritivo das especificações da obra projeto 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.  3º, da lei 4.591/64); 

c) avaliação do custo global  da obra, atualizada à data arquivamento, calculada de acordo com 

a norma do inciso II artigo 53, da Lei 4.591/64, com base nos custos unitário referidos no art. 

54, discriminando-se, também, o custo construção de cada unidade, devidamente autenticada 

profissional responsável pela obra (art. 32, h, da lei 4.591/64). 

b.4 -  DECLARAÇÃO, firmada pelo engenheiro responsável e instituidor, acompanhada de 

plantas elucidativas, sobre número de veículos que cada vaga de garagem comporta e os locais 

destinados guarda dos mesmos, mencionando se as vagas de estacionamento garagens ou 

boxes, estão ou não vinculados aos apartamentos (art.32, Lei 4.591/64) – com reconhecimento 

de firma. 

 

b.5 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ARTS originais e comprovantes 

de quitação referentes a planta/obra/projeto/planilhas e execução - norma abnt 1272, art. 553 

da CNNR.  CN/CGJ/SC: Art. 618. Nos atos que envolvam projetos elaborados por profissionais 

registrados no Conselho de Engenharia e Agronomia (Crea) ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), é obrigatória a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART). 

 

c. Apresentar declaração com firma reconhecida assinada pelo(s) engenheiro(s) responsável(is) 

pela obra (projeto, memoriais, planilhas abnt e execução) atestando que: o “’cálculo das áreas 

das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando, para cada 

tipo de unidade a respectiva metragem de área construída’; o ‘memorial descritivo das 

especificações da obra projetada, segundo modelo a que se refere o inciso IV, do art. 53, desta 
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Lei’; a ‘discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas 

corresponderão’; e a “declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sobre o número de 

veículos que a garagem comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos’, assim como as 

planilhas elaboradas conforme as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT, conferem com o projeto aprovado na prefeitura e seu alvará de construção, sendo esta 

expressão da verdade. Outrossim, a obra está inteiramente situada sobre o terreno com 

XXX,XXm² matriculado sob n. XX.XXX, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto 

Belo-SC.” Fundamento: alíneas e) , g), i) e p) –§ §9ºe 10 do artigo 32 da Le i 4591/64 e art. 1º e 

art. 176, § 1º, II, 3), a, da Lei 6.015/73, art. 1º da Lei 8.935/94 e art. 688 do Código de Normas. 

 
O B S E R V A Ç Õ E S: 

* Os documentos serão apresentados em duas (2) vias, com as firmas do INSTITUIDOR E ENGENHEIRO 
RESPONSÁVEL reconhecidas.  (art. 221, II, Lei 6015/73, 553, § 10, da CNNR, §1º do art. 32 da lei 4591/64 c/c 
art. 658, I, e 765, §1º, do CNCGJSC). 
TODAS AS FOLHAS DO CADERNO DEVEM SER RUBRICADAS PELO INSTITUIDOR E ENGENHEIRO 
RESPONSÁVEL. 
Não sendo apresentadas duas vias da documentação, , fica o apresentante ciente de que a única via apresentada 
será arquivada e não poderão ser certificados os atos registrais praticados no título. Neste caso, havendo 
exigências no caderno ou plantas, estes documentos não poderão ser retirados para regularização, devendo ser 
apresentados novos corrigidos.  
Caso deseje a retirada da única via apresentada, isto  implicará  em cancelamento do processo de registro. Após o 
registro, desejando cópias autenticadas do caderno e documentação apresentada em uma via, estas poderão ser 
requeridas, cosoante art. 619 do CNCGJSC. 
  
* Se já tiver condomínio com igual nome registrado no mesmo município, este deverá ser alterado.  Princípio 

especialidade objetiva e segurança jurídica (arts. 1º, 196, 225 e 228 da Lei 6015/73). 

 
*Empreendimento em BOMBINHAS-SC: 
A) Respeito a ÁREA MÍNIMA privativa das unidades autônomas: 70,00m² (art. 157, LC 136/2011); 
B) Acima de 12 unidades habitacionais: Necessário apartamento de Zeladoria com área mínima de 30,00m² (art. 
157, §4º, LC 136/2011);.  
- Tal fato deve ser informado expressamente no caderno de instituição de condomínio (deve constar do 
instrumento particular de instituição, na convenção de condomínio e memoriais). 
- Ainda, deverá inserir a área relativa a tal apto zeladoria na ÁREA COMUM do empreendimento. Apto de 
Zelador deve pertencer a área COMUM e é de propriedade de todos os condôminos em comum. 
C) VAGA GARAGEM: área mínima exigida para estacionamento, deverá ser de 2,50 x 5,00, com área mínima 
total de 12,50m² (art.116, LC 136/2011); 
* Empreendimento em PORTO BELO-SC: 
A) VAGA GARAGEM: área mínima exigida para estacionamento, deverá ser de 2,40m de largura; por 4,5m de 
comprimento, totalizando 10,80m² (Art. 104, LC nº34/2011). 
 
(  )  Ver requisitos gerais: Especialidade objetiva e subjetiva – verificar necessidade de averbações  em relação ao 

proprietário (casamento, pacto antenupcial, qualificação, separação, divórcio, etc) ou  ao imóvel (nome de rua, 

inscrição imobiliária, construção, retificação e área, etc) – Circular 01/2012 CGJ/SC. União Estável, dar opção do 

registro LE do  RC + Av. na matrícula obrigatória (art. 2º Provimento 37/14 CNJ). 

 

(  ) Autuar o processo e fazer índice (art. 767 CNCGJSC). 

CONDOMÍNIO DE CASAS – REGRAS ESPECIAIS - ART. 8º , “a”, “c” e “d” da LEI 4591/64 

ALÉM DE TODA DOCUMENTAÇÃO ACIMA DESCRITA, APRESENTAR: 
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- planilhas  ABNT com assinatura/firma reconhecida do engenheiro responsável e do instituidor; (descrevendo 

áreas totais, comuns, privativas de todas as unidades: a área privativa (utilização exclusiva) do terreno de cada 

unidade, comum do terreno de cada unidade, e total do terreno de cada unidade, área privativa, comum e total 

construída de cada unidade; compreende área comum: vias abertas - sistema viário – área de lazer. Descrever, as 

áreas remanescentes (se houver), conforme determina as alíneas "a", "c" e "d" do art. 8º da Lei 4591/64. 

-  o memorial descritivo DEVE CONTER a área privativa (utilização exclusiva) do terreno de cada unidade, 

comum do terreno de cada unidade, e total do terreno de cada unidade, área privativa, comum e total construída 

de cada unidade, conforme determinam as alíneas "a", "c" e "d" do art. 8º da Lei 4591/64. 

-  Certidão de conformidade ambiental Famab/Famap – art. 778 novo CN. 

 

Eu,________________________________, declaro que preenchi o presente termo de qualificação registral 

após analisar o título e a matrícula, responsabilizando-me pelas informações inseridas. O presente 

termo será digitalizado e vinculado ao Protocolo __________________. 

Porto Belo (SC), _____/_____/_______. Assinatura:________________________. 

 


