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QUALIFICAÇÃO REGISTRAL

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CANCELAMENTO DE REGISTRO

GUIA no_______Matrícula no_________Vinculada ok ( ); Vinculada a guia ______; Central Indisp. ok( ).

(  ) Se Imóvel matriculado no RI de Tijucas-SC – Certidão de inteiro teor,  ônus e ações (art.  197 LRP).
Verificar

necessidade de retificação  de área/registro ou averbação especialidade objetiva (art. 213, I e II, LRP).

( )IPTU ou Certidão da Prefeitura com n. inscrição imobiliária, endereço e avaliação (art. 176, § 1o, II, 3) ,b,
da Lei 6015/73 e art. 16, LC 156/97).

  ( )  Certidão de demolição fornecida pela Prefeitura Municipal com n. inscrição imobiliária, endereço e
dados da obra completos que devem ser iguais ao da construção averbada.

 ( ) Certidão Negativa de Débito do INSS.

Fundamento: art. 47, II, Lei 8212/91 e inciso II do artigo 257, do decreto regulamentador 3048/99 e art. 322
da

IN/RFB no 971/09.

O legislador define obra de construção civil como sendo a construção, demolição, reforma ou ampliação de
edificação, ou outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, como se vê do § 13 do aludido art. 257.

 Responsáveis:  são  responsáveis  pelas  obrigações  previdenciárias  decorrentes  de  execução  de  obra  de
construção  civil,  o  proprietário  do  imóvel,  o  dono  da  obra,  o  incorporador,  o  condômino  da  unidade
imobiliária não incorporada na forma da Lei n° 4.591/1964, e a empresa construtora. O responsável pela
obra de construção civil pessoa jurídica, está obrigado a efetuar escrituração contábil relativa à obra.

 A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é responsável pelo pagamento de
contribuições

em relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhes prestam serviços na obra, na
mesma forma e prazos aplicados às empresas em geral.

( ) REQUERIMENTO firmado pelo representante legal (síndico),  com firma reconhecida por autenticidade, dele
devendo constar o seu nome por extenso, qualificação e residência, instruído com os documentos abaixo listados.

Se o requerimento for assinado por procurador, apresentar procuração pública para arquivamento, em traslado ou
certidão (art. 489,  CN)

1-  no mínimo duas vias da ata
da Assembleia que aprovou a dissolução, transcrevendo-se os nomes das pessoas presentes e que  assinaram o
livro, que representem a unanimidade dos condôminos. Firmas reconhecidas por semelhança ou autenticidade. Art.
221,II, LRP.

Havendo pessoa jurídica associada, a sua qualificação compreenderá nome, endereço completo e, se sediada no país,
o número de identificação do Registro de Empresas (NIRE) ou do Cartório competente, data de registro no Órgão e
o número do CNPJ, juntar a comprovação da representação de quem assina em  nome  (contrato  social
atualizado/última alteração contratual + certidão simplificada atual (90 DIAS) da Junta Comercial ) - 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.
Estrangeiro:  apresentar  prova  de  sua  permanência  legal  no  País,  constar  CPF, passaporte  ou  documento  de
identificação de seu país, se houver tratado internacional aceitando (Mercosul, p ex.) - (Instrução Normativa nº 461, de
18 de outubro de 2004 arts. 478 e 479 do novo CN).  menores:  devem estar representados ou assistidos por seus
pais/tutores (se emancipados juntar certidão do registro da emancipação). OBS.:  Não  constando  da  ata  as
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assinaturas dos presentes, apresentar livro de presença, transcrevendo-se os nomes das pessoas que assinaram nele,
e declarando-se ao final que as vias conferem com o original, devendo esta declaração ser datada e assinada pelo
presidente ou secretário da entidade. Não havendo livro de presença, apresentar o original e cópia da lista de presença.

Caso  alguma pessoa  houver  sido  representada  por  procurador,  apresentar  procuração  pública  (certidão  ou
traslado) com poderes especiais e específicos (art. 489 CN/CGJ/SC).

2-  CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS Federais E À
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (que abrange o INSS). Lei 8.212/91, art. 47, inc. I , letra "d";  Lei  7.711/88;
Decreto nº 8.302, de 4 de setembro de 2014; Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014; e Portaria Conjunta
PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

03 - Certificado de Regularidade do FGTS - art, 44, V, do Decreto n. 99.684/90 e Circular CAIXA n. 392, de 25
de outubro de 2006.

04– Apresentar Certidão Negativa de Débito Salarial, expedida pelo Ministério do Trabalho, conforme exige
a legislação (Decreto-Lei 368/68 e Portaria 3.025/69 do MT).

DECRETO-LEI     Nº 368, DE     19     DE DEZEMBRO     DE 1968  .

Dispõe sobre Efeitos de Débitos Salariais e dá outras providências.

Art. 1º - A empresa em débito salarial com seus empregados não poderá:

I - pagar honorário, gratificação, pro labore ou qualquer outro tipo de retribuição ou retirada a seus diretores, sócios, gerentes ou
titulares da firma individual;

II -  distribuir  quaisquer lucros,  bonificações,  dividendos ou interesses  a seus sócios,  titulares,  acionistas,  ou membros de órgãos
dirigentes, fiscais ou consultivos;

III - ser dissolvida.

Art. 5º - No caso do inciso III do Art.1, a empresa requererá a expedição de Certidão Negativa de Débito Salarial, a ser passada pela
Delegacia Regional do Trabalho mediante prova bastante do cumprimento, pela empresa, das obrigações salariais respectivas.

05– Escritura Pública (art. 108 do CC), de  extinção de Condominio Edilício e instituição de Condominio civil sobre o
terreno, indicando a fração  ideal do todo de cada condômino, que deve ser igual  à fração ideal descrita na
matrícula de cada unidade condominial a ser extinta.

A escritura deverá conter a descrição completa do terreno e indicar todas a unidades e matrículas que serão atingidas pela
extinção  do  condomínio  –  arts.  222,  225  LRP,  bem  como,  requerimento  unânime  para  cancelamento  do  registro  de
Condominio e de sua Convenção, para o cancelamento das matrículas e efetuação de todos os atos registrais necessários.

 Emolumentos e FRJ - LCE 755/19 e Res.  09 e 10/20 CMTJSC.
 Demolição- av. Sem  valor.
 Frj sobre o valor da obra demolida e terreno, a ser recolhido no ato da Escritura.
 Uma av. sem valor de extinção de condomínio edilício e cancelamento, para cada matrícula de unidade,
livro 3           e matrícula mãe. 
 Um registro com valor de instituição de Condominio civil sobre o terreno.
 Tantas certidões sem valor quantas as unidades,  livro 3 e matrícula mãe. 

( ) 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.

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:___________________.


