
 

INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO DE LOTES E CASAS SEM 

INCORPORAÇÃO PRÉVIA 

 

Documentos 

• Requerimento firmado pelos proprietários com firma reconhecida por 

autenticidade ou semelhança 

o Se pessoa jurídica, solicitar contrato social; alterações contratuais 

ou procuração.  

o Certidão simplificada da Junta Comercial atualizada (30 dias).  

o Se casado, requerimento assinado por ambos ou anuência do 

cônjuge. 

• Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Joinville  

• Instrumento particular ou a escritura pública de instituição de condomínio  

• Memorial descritivo descrevendo áreas totais, comuns, privativas e 

frações ideais de todas as unidades, garagens inclusive 

• Declaração ou informação no memorial, acompanhada de plantas 

elucidativas, sobre número de veículos que a garagem comporta e os 

locais destinados para guarda dos mesmos, mencionando se as vagas 

das garagens ou boxes estão ou não vinculados aos apartamentos (art. 

32 da Lei 4.591/64) 

• Planilha de áreas com firma reconhecida pelo engenheiro e pelo 

instituidor 

• ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT – acompanhado do comprovante de 

pagamento ou confirmação.  

o ART/RRT – Projetos. 

o ART/RRT – Execução. 

o ART/RRT – Planilha Cálculo NBR/ABNT. 

o Caso tenha sido apresentada ART/RRT retificadora/substituta 

deverá acompanhar a retificada/substituída. 

• Convenção de condomínio assinada 

o Não pode ser a Minuta da Convenção de Condomínio. 



• Autorização do Fatma ou Fundema (artigo 778– novo Código de 

Normas). 

 

Observações 

• Se o adquirente for integrante do Fundo de Investimento Imobiliário, 

favor observar o que está disposto no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 

8668/93. 

• Restrições legais devem estar contidas na escritura pública e serem 

averbadas na matrícula. 

• Restrições urbanísticas: averbação nas matrículas filhas (a 

discriminação das restrições urbanísticas deverá constar no contrato – 

padrão e na convenção de condomínio). 

Importante 

• A presente listagem não é definitiva, servindo como orientação genérica 

dos documentos necessários para o ato. Dependendo da particularidade 

de cada caso, é possível que haja a necessidade da apresentação de 

documentos complementares. 

 

Emolumentos: Registro com valor 


