
PORTARIA NQ 14/84 


O doutor Narciso Orlandi Neto, Juiz de 

Direito da lã Vara de Registros PÚblicos e Corregedor Pe~ 
. .. 	 manente dos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital, no 

uso de suas atribuições, 

Considerando a nova redação do parágr~ 

fo único do art2. 4º, da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 

1 964, dada pela Lei n2 7.182, de 27 âe março de 1 984; 

Considerando que o legislador subordi-
nou a eficácia da alienação de unidade condominial e, por 

igual, da cessão de direitos pertinentes à sua aquisição, à 

"prova de quitação das obrigações do alienante para com o 

respectivo condomlnio"; 

Considerando a necessidade de disci 

plinar a aplicação desse preceito legal, no âmbito dos Car 

, . tórios de Registro de Imóveis, 
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Art2 12 - No registro de tItulo de 
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de alienação ou de transferência de direitos pertinentes a 

aquisição de unidade condominial, o oficial exigirá documen 

to de quitação, passRdo pelo síndico, das obrigações do ~ 

nantt) para com o respectivo condomínio. 

Art2 22 - O signatário estara
, 

devida 

mente qualificado, terá sua 
• 

firma reconhecida e sua qualidade de representante do con 

domínio deverá ser comprovada. 

Artº 32 - O documento de quitação se 

rá exigido tanto em relação 

às escrituras públicas, como em relação aos instrumentos~ 

ticulares, com ou sem força de escritura pública. 

Parágrafo único - Nenhuma eXigência se 

rá feita se, de es 

critura pública, constar que o documento de quitação foi 

exibido e arquivado no Tabelionato. 

Art2 42 - O documento de quitação po 

derá ser substituído por d~ 

claração, do instituidor do condomínio ou slndico, de que,

até a data da alienação, não se procedeu a rateio de despe 

SaS condominiais. 
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Artº 22 - Não se aplicará o dispoStoDO 

art2 lº às cessões de crédi 

to hipotecário relativas ~s unidades. 

Art2 62 - Os documentos de quitação se 
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... 	 " .serao arquivados em pasta propr1a, ou com os extratos dos 

gistros; a critério do oficial. 

Esta portaria entrará em 

gor na data de sua publi 

caça0. 

Publique-se, registre-se e encaminh.em 
, ." -se cop1as, como de praxe. 

são Paulo, 23 de 

\ ) 
~. 

D.a.E.; Poder Judie., São Paulo, 54 (0821. 'quinta-feira, 3 maio 1984

REGISTROS PÚBLICOS 
1~ Vara 

PORTARIA 14/84 

ODR. NARCISO ORLANDI NETO, JUIZ DE DIREITO DA la. VARA 
DE REGISTROS POBLICOS E CORREGEDOR PERMANENTE DOS CARTORI 
OS DE REGISTRO DE INOVEIS DA CAPITAL, considerando a novi 
redação do parágrafo único do art". 4". da Lei 4.591, de 
16 de dezembro de 1984. dada pela Lei 7.18Z, de 27·de mar 
ço de 1984; con,siderando que o legislador subordinou i 
eficácia da alienação de unidade condominial e, por igual, 
da cessão de direitos pertinentes ã sua aquisição, à "pro
va de quitação das obrigações do alienante para com OreS 
pectivo condomínio"; considerando a necessidade de dis:: 
ciplinar a aplicação desse preceito legal, no âmbito dos 

: 	 Cartórios de Registros de'Imóveis. Determina: Art", 1" 
No registro de título de alienação ou de transferência 
de direitos pertinentes à aquisição de unidade condomini
al. o oficial exigirá documento de quitação. passado pe
lo síndico. das obrigações do alienante para com o respecr 	 tivo condomínio. Art. Z9 - O signatário estará devidamen:: 
te qualificado, terá sua firma reconhecida e sua qualida
de de representante do condomínio deverá ser comprovada. 
Art" 39 - O documento dé quitação será exigidO tanto em 
relação às escrituras públicas, como em relação aos ins
trumentos ~articulares. com ou sem força de escritura pú
blica. Paragrafo único Nenhuma exigência será feita se. 
de escritura pública, constar que o documento de quitação 
foi exibido e arquivado no Tabelionato. Art" 49 - O docu
m'lnto de quitação poderá ser substituído por declaração, 
do instituidor do condomínio ou síndico. de que, até a da 
t~ da alienação. não se procedeu a rateio de despesas con 
d.Olniniais. Art. 59 - Não se aplicará o <1ispos to no' artT 
1· às cessões 4e crédito hipotecário relativas às unida
d.es. Art' ó 9 - Os documentos de quitação serão arquivados 
em Rasta própria, ou com os extratos dos registros. a cri 
tirio do oficial. Art" 7' - Esta portaria entrará em ,vi:: 
gor na data de sua publicação. são Paulo, Z3 de abril de 
1984. 
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