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COMPRA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO 
 

1) Pretendo Comprar um Imóvel em Condomínio 
Caso você pretenda comprar um imóvel em um Condomínio, será muito importante você estar 
sempre assessorado por profissionais habilitados, tais como Advogados (OAB) e/ou Corretores de 
Imóveis (CRECI). 
Tais profissionais certamente lhe orientarão em todos os passos a serem seguidos, sobretudo em 
relação a documentação do imóvel e demais cuidados necessários. 
Destacamos que você deve sempre se lembrar, de solicitar uma CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS CONDOMINIAIS. Para solicitar esta certidão em condomínios administrados pelo Grupo 
Rodrigues, basta enviar um e-mail para contato@gruporodrigues.net ou compareça em nosso 
escritório. Não esqueça de mencionar corretamente e de forma completa todos os dados do imóvel 
que pretende a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS, bem como os seus dados 
de contato. A certidão é gratuita. 
Tudo isso é muito importante, pois caso você adquira um imóvel com débitos condominiais, você 
como novo proprietário será o responsável perante o condomínio pelo pagamento, mesmo referente 
aos períodos anteriores a compra, já que a dívida é propter rem (própria da coisa), conforme já 
pacificado por nossos Tribunais (neste sentido: STJ - REsp 223282/SP, Rel. Min. RUY ROSADO 
DE AGUIAR, 4ª T., j. 17/10/01). 
 
2) Já comprei um Imóvel em Condomínio 
Inicialmente lhe parabenizamos por esta conquista e lhe desejamos muito sucesso. 
Algumas cautelas iniciais precisam ser tomadas, sobretudo: 
a) solicite a atualização cadastral, conforme formulário anexo; 
b) consulte a existência de débitos condominiais; 
c) busque ficar por dentro das normas internas do condomínio; 
d) consulte junto a portaria, zeladoria ou síndico, conforme o caso, se é necessário agendar a 
mudança, ou se é preciso a emissão de autorização de mudança por escrito; 
e) ao realizar a mudança, observe as normas internas; 
 

Elaborado/revisado em Janeiro/2016. Responsáveis Jurídicos: Drs. Cristina Rodrigues Uchôa, OAB/SP 192.063 e Rodrigo 
Rodrigues Nascimento, OAB/SP 267.278. Vedada a reprodução total ou parcial deste, sem autorização expressa dos 

responsáveis. 
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PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 
Favor Preencher Preferencialmente com Letra de Form a  

 
Nome do Condomínio: _______________________________ ____________ 

 
 

Através do presente, eu (nome completo) .......................................................................................  

..................................................................................................., RG ........................................, 

CPF ............................................, solicito atualização cadastral do seguinte imóvel (casa ou 

apartamento) ................................................, bloco/torre ........................, para que passe a constar 

no cadastro do condomínio:  

 

Nome do Proprietário: ....................................................................................................................... 

 

RG do Proprietário: ........................................................................................................................... 

CPF do Proprietário: ......................................................................................................................... 

 

E-Mail: ..............................................................................................................................................  

Telefones: ......................................................................................................................................... 

Endereço para Correspondência será o mesmo do Condomínio?   � Sim  � Não 
Caso tenha respondido “não” à questão anterior, indique o endereço de correspondência: 

Rua/Av: ........................................................................................................................................... 

Número: .............................. Complemento: .................................. Bairro: ...................................... 

Cidade: ............................................. Estado: ......................... CEP: ............................................... 
 
Anexar a este Pedido devidamente preenchido e sem r asuras, CÓPIA SIMPLES de inteiro teor do Contrato, Escritura ou Matrícula 
do Imóvel. Entregar o Pedido e a Cópia em nosso esc ritório ou enviar para o e-mail contato@gruporodrigues.net  Obs.: 1) 
Procuração, Substabelecimento e afins não transfere m posse ou propriedade, e não serão aceitas para es te fim; 2) Pedidos 
incompletos ou rasurados, não serão aceitos; 3) No caso de Contrato, é obrigatório estar assinado no o riginal com firma 
reconhecida pelas partes; 4) Poderão ser solicitado s documentos complementares, em caso de dúvida; 5) Tal procedimento 
objetiva dar segurança aos condomínios e aos própri os condôminos.  


