
                                                                         

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

ATA DE CONDOMÍNIO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

Registro de Títulos e Documentos (art. 127, VII e parágrafo único da 6.015/73) 

“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição”: 
(...) 
VII - facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação. 
Parágrafo único. “Caberá ao Registro de Títulos e Documentos a realização de quaisquer registros não 
atribuídos expressamente a outro ofício”. 
 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina – CNCGJ/SC 

“Art. 476. A qualificação do interessado deverá conter, ressalvadas as proibições legais, todos os dados 
possíveis de identificação, como nacionalidade, profissão, idade, número de inscrição no CPF/CNPJ, 
documento de identificação, estado civil, domicílio e endereço completo, vedadas expressões como 
“residente neste município, distrito ou subdistrito”. 

“Art. 477. Os nomes são compostos por prenome e sobrenome, vedadas abreviaturas nos atos notariais e 

registrais. ” 

 

“Art. 616. Não será exigido reconhecimento de firma nos requerimentos submetidos ao oficial, senão 

nas hipóteses legais. 

           § 1º Se o interessado pessoalmente apresentar documento dotado de fé pública e assinar o 

requerimento na serventia, deverá ser certificado que o ato foi requerido por pessoa 

comprovadamente identificada e anexada cópia do documento ao título apresentado. 

           § 2º Representado o interessado por advogado identificado pelo oficial, bastará o reconhecimento 

da firma do mandante no instrumento de mandato, prescindível a do mandatário, desde que 

possua Poderes específicos. 

           § 3º Se o requerimento for apresentado por terceiro, deverá conter o reconhecimento da firma 

do respectivo subscritor, ainda que o terceiro/portador apresente a via original de documento do 

requerente.” 

 

Provimento nº 61, de 17 de outubro de 2017 

“Art. 1º Estabelecer a obrigatoriedade de informação do número de CPF, do CNPJ e dos dados necessários à 
completa qualificação das partes nos feitos distribuídos ao Poder Judiciário e aos serviços extrajudiciais em 
todo o território nacional. 
 
Parágrafo único. As obrigações que constam deste provimento são atribuições dos cartórios distribuidores 
privados ou estatizados do fórum em geral, bem como de todos os serviços extrajudiciais. 
 
“Art. 2º No Pedido inicial formulado ao Poder Judiciário e no requerimento para a prática de atos aos serviços 
extrajudiciais deverão constar obrigatoriamente, sem prejuízo das exigências legais, as seguintes 
informações: 
I – nome completo de todas as partes, vedada a utilização de abreviaturas; 
II – número do CPF ou número do CNPJ; 
III – nacionalidade; 
IV – estado civil, existência de união estável e filiação; 
V – profissão; 
VI – domicílio e residência; 
VII – endereço eletrônico. 
(...) 



REQUISITOS 

1. Requerimento assinado conforme Art. 616 e parágrafos do CNCGJ/SC (modelo disponível no balcão 
desta Serventia ou no site www.cartoriocamboriu.com.br) e cópia simples do RG e CPF do 
requerente; Obs.: preencher CORRETAMENTE o NOME DO CONDOMÍNIO conforme consta na 
“CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO”, Registrada no Livro 3 do Registro de Imóveis desta Comarca e 
citar em informações complementares a DATA DA ATA a ser registrada.   
 

2. Edital de Convocação (original) em 02 vias originais ou 01 original e no mínimo 01 via em cópia 
autenticada (datado com a anterioridade prevista na Convenção);  

 
3. Ata (original) + lista de presença (original) em 02 vias ou original + no mínimo 01 via de cada em cópia 

autenticada (a qual ficará arquivada nesta Serventia); 
Obs.: A data em que ocorreu a assembleia citada na ata deverá COINCIDIR com a data citada na lista 

de presença, também deverá estar CORRETO o nome do CONDOMÍNIO na ata e na lista de 

presença. 

 
4. Na ata deverá constar a qualificação completa de todos os membros citados, conforme artigo 476 do 

CNCGJ/SC e Provimento nº 61 de 17 de outubro de 2017 do CNJ. Em TODAS as atas, 
independentemente de sua finalidade; 

 
5. Apresentar cópia simples e legível em tamanho natural do RG e CPF dos membros citados na 

assembleia, tais como secretário, presidente, síndico e demais membros, inclusive do requerente; 
 

6. ATA DE ELEIÇÃO E POSSE: Quando se tratar de ata de eleição e posse de síndico ou outros 
membros deverá constar a qualificação completa dos mesmos eleitos e fazer menção de que foram 
eleitos e tomaram posse (citar a data da posse); 

 
7. Nas Atas de Assembleias Gerais Ordinárias quem assina ao final são: O presidente e o secretário 

da assembleia e o síndico ELEITO, como forma de aceitação do cargo. Nas demais Assembleias 
Gerais Extraordinárias quem assina ao final, são: O presidente e o secretário da assembleia, 
sendo facultativa a assinatura do Sindico, Obs.: obrigatório duas pessoas físicas distintas na função 
de presidente e secretário, presentes na Assembleia. 
 

7.1 São Assembleias Gerais Ordinárias as que têm como pauta os seguintes itens: Eleição de     
Sindico(a), previsão orçamentária e aprovação das contas. São Assembleias Gerais 
Extraordinárias quando tratam de assuntos não esperados, não rotineiros e ordinários, por 
exemplo: Aprovação de rateio para pintura, obras nas áreas comuns, envidraçamento das sacadas, 
individualização da água, e assuntos diversos. 

 
8. Se na Ata da Assembleia constar como ordem do dia a Renúncia do Síndico, apresentar carta de 

renúncia assinada.  
 

9. Para o registro da ata é necessário que o Condomínio esteja situado no município de Camboriú-SC. 
 

10. ANTES DE PROTOCOLAR O PEDIDO NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS FAVOR 
CONSIDERAR QUE: a inobservância do procedimento descrito acima é de responsabilidade 
exclusiva do usuário. A incorreção ou falta da apresentação de documentos, acarretará no atraso do 
processo, uma vez que que o ato será obrigatoriamente colocado em exigência. 

 

 

http://www.cartoriocamboriu.com.br/

