
AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REGISTRO DA INSTITUIÇÃO E CONVENÇÃO DE
CONDOMÍNIO SEM INCORPORAÇÃO PRÉVIA

DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO QUANDO FOR INSTRUMENTO PARTICULAR

OBSERVAÇÕES INICIAIS:

a) As declarações devem ser assinados pelo ins�tuidor/proprietário, observando o disposto nos § 1° e 3° do art. 616 do CNCGJ-SC:

caso o incorporador/proprietário/responsável técnico assine as declarações diretamente na Serven�a, o reconhecimento de firma é

dispensado, devendo ser apresentado documento de iden�ficação no original, a fim de ser arquivada a cópia do mesmo OU caso as

declarações  forem  apresentadas  por  terceiro  ou  já  venha  assinado,  deverá  conter  o  reconhecimento  da  firma  do

proprietário/representante legal/responsável técnico;

b) Os  demais  documentos  (Memoriais,  Convenção,  Projetos  e  Planilhas)  deverão  conter  o  reconhecimento  de  firma  do

ins�tuidor/proprietário e do responsável técnico nos casos em que o mesmo assina, todas por semelhança, nos termos do art. 221,

II, da Lei 6.015/73.

DA CONSTRUÇÃO:

1. REQUERIMENTO: em nome do ins�tuidor/proprietário do terreno, requerendo a averbação da construção, indicando a matrícula

onde está edificado o empreendimento e o valor atribuído à obra (nunca inferior ao constante do quadro III do Jogo de Planilhas),

assinado por todos os proprietários, com firma reconhecida, nos termos do art. 246 da Lei 6.015/73 OU observando o disposto no

art. 616 do CNCGJ-SC quanto ao reconhecimento de firma: caso o proprietário assine o requerimento diretamente na Serven�a, o

reconhecimento de firma é dispensado, devendo ser apresentado documento de iden�ficação no original, a fim de ser arquivada a

cópia do mesmo OU caso o requerimento for apresentado por terceiro ou já venha assinado, deverá conter o reconhecimento da

firma do proprietário.

2.  HABITE-SE,  acompanhado  da  Cer�dão  de  Averbação,  no  original,  nos  termos  do  art.  658,  I  do  CNCGJ/SC,  expedidos  pela
municipalidade, nos termos do art. 692 do CNCGJ-SC, contendo a matrícula do imóvel.

3. CND do INSS referente a obra, nos termos do art. 692 do CNCGJ-SC e nos termos dos ar�gos 406, II da Instrução Norma�va RFB nº
971 de 13.11.2009, contendo os dados iden�ficadores do imóvel e dentro do seu prazo de validade.

4. Pagamento do FRJ – Fundo do Reaparelhamento do Judiciário, sobre o valor declarado da construção.
Obs: Solicitar a emissão do Boleto de FRJ junto ao balcão de atendimento, após a análise da documentação

DA INSTITUIÇÃO

1. REQUERIMENTO: em nome do ins�tuidor/proprietário do terreno, requerendo o registro da Ins�tuição, Convenção e Abertura de

Matrículas, nos termos do art. 1.331 e 1.332 do Código Civil, indicando a matrícula sob a qual será realizada a ins�tuição.

a)  se o ins�tuidor  for  pessoa  Msica,  apresentar  cópia  auten�cada da cer�dão de nascimento  e/ou de casamento

atualizada, expedida nos úl�mos 90 dias para comprovação do estado civil  declarado, oportunidade em que será

realizada cópia e cer�ficação da referida cer�dão, sendo devolvida ao final para a parte, nos termos do art. 484 do

CNCGJ/SC e conforme orientação da Corregedoria-Geral de Jus�ça de Santa Catarina, quando os proprietários forem

casados, ambos deverão assinar o requerimento;

b) se pessoa jurídica, o requerimento deverá estar instruído com uma via original, cópia auten�cada OU a via expedida

digitalmente com código verificador válido do contrato social/alteração contratual na qual conste o nome do sócio

representante  e administrador da empresa  e  também com a cer�dão  atualizada dos atos  cons�tu�vos  (cer�dão

simplificada), expedidas nos úl�mos 90 dias. Pelo ato cons�tu�vo, se verificará a capacidade do(s) firmatário(a)(s) do

requerimento.

c) Caso o ins�tuidor/proprietário seja representado por procurador, apresentar a procuração original em traslado ou

cer�dão ou em cópia auten�cada (se pública) ou então a original com firma reconhecida (se par�cular), nos termos do

art. 489 do CNCGJ/SC.



2.  EMPREENDIMENTO  ENQUADRADO  NO  PROGRAMA  CASA  VERDE  E  AMARELA:  Se  for  o  caso  do  empreendimento  ter  sido
enquadrado em tal  hipótese,  apresentar  declaração em nome do proprietário  informando que o empreendimento permanece
enquadrado no Programa Casa Verde e Amarela, nos termos da Lei 14.118/2021, com firma reconhecida, nos termos do art. 221, II
da Lei 6.015/73  ou observando o disposto no art. 616 do CNCGJ-SC quanto ao reconhecimento de firma.

3. INSTRUMENTO PARTICULAR DE INSTITUIÇÃO de Condomínio, a qual deve preencher todos os requisitos do ar�go 1.331 e 1.332
do Código Civil Brasileiro e do ar�go 7º da Lei 4591/64;

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos

condôminos.

§ 1o  As partes susce veis de u!lização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas,

com as respec!vas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo

ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários,  exceto os abrigos para veículos,  que não poderão ser

alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. 

§  2o O solo,  a estrutura do prédio,  o telhado, a rede geral de  distribuição de água, esgoto,  gás e eletricidade, a

calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são u!lizados

em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos.

§ 3o A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns,

que será iden!ficada em forma decimal ou ordinária no instrumento de ins!tuição do condomínio. 

§ 4o Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público.

§ 5o O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de cons!tuição do condomínio.

Art. 1.332. Ins!tui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de

Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial: 

I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes

comuns; 

II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, rela!vamente ao terreno e partes comuns;

III - o fim a que as unidades se des!nam.

4.  Apresentar  cer�dão  expedida pela  municipalidade informando acerca  da existência,  ou inexistência  de  solo  criado  (outorga
onerosa do direito de construir) no respec�vo projeto arquitetônico. 

4.1. Caso conste solo criado, apresentar requerimento para averbação da outorga onerosa do direito de construir à margem da
matrícula imobiliária, anexando a cer�dão de solo criado que deverá especificar o valor e a área outorgada (art. 28 e seguintes, da
Lei 10.257/01), bem como, comprovar o recolhimento do FRJ - Fundo de Reaparelhamento da Jus�ça.

5. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, referente a elaboração e execução

dos projetos arquitetônicos e elaboração das planilhas NBR 12721, com os devidos comprovantes de quitação, assinadas pelas

partes, conforme determina o ar�go 618 do CNCGJ-SC;

6. Jogo de Planilhas NBR 12.721 com assinatura dos proprietários e do responsável técnico,  com suas firmas reconhecidas,  nos
termos do art. 221, II, da Lei 6.015/73.

7. PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO devidamente aprovado pelas autoridades competentes, e assinado pelo profissional
responsável, juntamente com o proprietário, contendo o seguinte (art. 32, d, da Lei 4.591/64 e quadros I,II, III, IV-A e IV-B, V, VI, VII e
VIII da ABNT - NBR 12.721) e com firma reconhecida do responsável técnico e dos proprietários, nos termos do art. 221, II, da Lei
6.015/73.
Obs: nos termos do art. 32, § 10 da Lei 4.591/64, as plantas do projeto aprovado (alínea d dêste ar!go) poderão ser apresentadas

em cópia auten!cada pelo profissional responsável pela obra, acompanhada de cópia da licença de construção.

8. ANUÊNCIA DA FATMA : apresentar anuência da FATMA (Cer�dão de Conformidade Ambiental ou  Licença Ambiental, conforme o

caso), nos termos dos ar�gos 778 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Jus�ça de Santa Catarina.

Obs¹: A anuência acima solicitada deverá ser apresentada para os casos de empreendimentos de casas geminadas, galpões e

edificações com mais de um Bloco/Torre. 

9. DECLARAÇÃO, acompanhada de plantas elucida�vas, sobre o número de veículos que a garagem comporta e os locais des�nados

à guarda dos mesmos (art. 32, p, da Lei 4.591/64),  assinada pelas partes e pelo profissional responsável pela obra, com firmas

reconhecidas,  nos  termos  do  art.  221,  II  da  Lei  6.015/73  ou  observando  o  disposto  no  art.  616  do  CNCGJ-SC  quanto  ao

reconhecimento de firma.

10. Em se tratando de INSTITUIÇÃO PARCIAL, apresentar declaração expedida pela municipalidade, a qual informe que as demais

unidades do empreendimento não encontram-se concluídas e portanto, sem os respec�vos Habite-se, pois de acordo com o art. 779



do CNCGJ-SC, os atos de averbação da construção parcial e registro da ins�tuição parcial serão renovados até a conclusão total da

obra.

10.1. Na hipótese das demais unidades do empreendimento estarem concluídas, será necessária a apresentação dos "habite-se"

referentes as construções, a fim de proceder a averbação da construção, concluindo assim, a ins�tuição total do empreendimento.

DA CONVENÇÃO

1. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVENÇÃO de Condomínio, a qual deve preencher todos os requisitos do ar�go 1.333 e 1.334 e
seguintes do Código Civil Brasileiro e ar�go 9º da Lei 4591/64.

Art. 1.333. A convenção que cons�tui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos �tulares de, no mínimo, dois
terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os �tulares de direito sobre as unidades, ou para
quantos sobre elas tenham posse ou detenção.
Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no Cartório de
Registro de Imóveis.

Art.  1.334.  Além das cláusulas referidas no art.  1.332 e das que os interessados  houverem por bem es�pular,  a
convenção determinará:
I  -  a  quota  proporcional  e  o  modo de  pagamento  das  contribuições  dos  condôminos  para atender  às  despesas
ordinárias e extraordinárias do condomínio;
II - sua forma de administração;
III - a competência das assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações;
IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores;
V - o regimento interno.
§ 1o A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento par�cular.
§  2o São equiparados aos  proprietários,  para  os  fins deste  ar�go,  salvo  disposição  em contrário,  os promitentes
compradores e os cessionários de direitos rela�vos às unidades autônomas.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

*  Quando  a  qualificação  do  proprietário  do  imóvel  es�ver  incompleta  na  matrícula,  deverá  ser  apresentado  os  documentos

necessários para complementação dos dados,  conforme princípio da especialidade subje�va e art. 476 e 688 do  CNCGJ-SC. (Ex.

Cer�dão de Casamento, Complementação de RG e CPF).

*Quando na matrícula constar ainda indicação de Ruas Projetadas, deverá ser apresentada Cer�dão/Declaração de logradouro a ser

expedida pela municipalidade na qual conste a atual denominação da Rua Projetada, nos termos do ar�go 213, I, c, da Lei 6.015/73.

IMPORTANTE: O presente rol de documentos não é defini�vo, 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.


