
ALTERAÇÃO DE CONVENÇÃO 
 
1. REQUERIMENTO: em nome do Condomínio assinado pelo representante (Síndico), requerendo a averbação da alteração de 

Convenção, nos termos do §1º do art. 9º da Lei 4.591/64, indicando a matrícula sob a qual encontra-se averbada a convenção. 

 

a) Deverá ser apresentado juntamente com o requerimento uma cópia autenticada OU original da Ata da Assembléia 

que elegeu o síndico (registrada em Registro de Títulos e Documentos), para verificação de quem deve assinar como 

Síndico do Condomínio. 

 

b) Caso o Síndico seja representado por procurador, apresentar a procuração em traslado ou certidão (se pública) ou a 

original, com firma reconhecida (se particular) 

 

2. LIVRO DE ATAS: devidamente registrado no Registro Civil de Títulos e Documentos, onde conste a transcrição da ATA que alterou 

a convenção de condomínio, contendo as assinaturas, com firmas reconhecidas do Presidente e do Secretário, no original, conforme 

Art. 658, I do CNCGJ-SC. 

Obs: O livro de Atas após registrado, será devolvido. 

 

3. ATA QUE APROVOU A ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO: apresentar uma via original OU cópia autenticada da ATA que aprovou a 

alteração da convenção para arquivamento na Serventia. 

 

4. NOVA CONVENÇÃO ALTERADA e Regimento Interno: apresentar uma via original da nova convenção digitada, conforme Art. 658, 

I do CNCGJ-SC. 

 

a) Deverá ser uma cópia fiel da constante do Livro de Atas do Condomínio.  

b) As disposições da convenção/regimento de condomínio devem estar de acordo com os dispositivos do Código 

Civil e da Lei 4.591/64. 

c) O regimento interno e a convenção não podem ter artigos conflitantes entre si. 

d) Se a modificação for somente do regimento interno, este não poderá ter artigos conflitantes com a convenção 

já registrada. 

e) Deverá conter as assinaturas do presidente e do secretário com firmas reconhecidas por semelhança, nos 

termos do art. 221, II, da Lei 6.015/73. 

 

5. LISTA DE PRESENÇA, no original OU cópia autenticada da Assembléia que alterou a convenção e/ou Declarações de Anuências dos 

condôminos com a presente alteração (original, conforme Art. 658, I do CNCGJ-SC) 

 

a-) Condôminos qualificados (mínimo RG e CPF) e com as firmas reconhecidas. 

b-) De acordo com o artigo 1.351 do Código Civil para alterar a convenção condominial registrada no cartório 

deverá a nova convenção ser aprovada pelo voto de 2/3 dos condôminos. 

 

A forma de calcular o quórum de 2/3 é a seguinte: 

a) Poderão votar e decidir pela alteração da convenção os proprietários de apartamentos com escritura ou 

compromisso registrados ou o possuidor (locatário) com procuração do proprietário com poderes específicos 

(apresentar procuração no original - se pública em forma de certidão e se particular, a original com firma 

reconhecida, conforme art. 489 do CNCGJ-SC) 

b) O voto é computado com base na fração ideal no terreno que cada um possui ou por outra forma que a 

convenção registrada prever. 

 

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é definitivo, servindo apenas como referência, pois dependendo da análise da 

documentação e a situação jurídica dos registros, poderá ser necessária complementação ou apresentação de demais 

documentos, nos termos do art. 643, § 1º do CNCGJ/SC. 

 


