
SÃO PtI..UL~O 

PORTARIA CON,JUN'I'}\ N9 02/84 

nito J6nior, Juizes d 

COSI respectivamente, 

o~; doutores Narcü::o Orland! Neto E. ?<::u.lo Bo 

Direito da l~ e 20 Vara de Regj.strcs pGbli 

no uso de suas atribuições, 

Considerando a nova redação dada ao paragra
-I 

fo Gnico do artQ 49, da Lei 4 591, de 16 de dezembro de 1 964, da 

da pela Lei n9 7 182, de 27 ce março de 1 984; 

Considerando que o legislador subordinou a 

eficácia da alienação de unidade condominial e, por igual, da ces 

são de direitos pertinentes à. sua aquisição, à "p/Lava de. quA-Lf"l.cão da.,~ 

Consicerando a lei pretendeu também proteger 

o adquirente, possibilitando-lhe a ciência, no ato da lavratura de 

escrituras relativas aos direitos referidos, da eventual existên 

cia de obrigações condominiais; 

Considerando a necessidade de disciplina con 

junta para observância da lei nos Tabelionatos e Cart6rios de Re 

gistro de Im6veis da Capital, 

D E T E R M I N A M: 

,:/' 

.~~) 
'. ',.1 

Art9 19 - Para a lavratura de esc tur~sàe
.... J 

compra e venda, ou de transfer~n 

cia de direitos pertinentes a 

aquisição de unidade condominial, o tabelião exigirá documento de 
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de quitaç~G, passado pelo sindico, das obrigaç s do alienante "11.-- ,'2."1 

ra com ort?[;pectivo condomInio . 

Art<? 29 - o documento de quitação, com fir 

ma reconheci será acompanhadoI 

de prova da qualidade de seu s 

natãrio, que estará devidamente qualificado. 

Art9 39 - o documento terá sua apresentação 

mencionada no corpo do instrumen 

to, com dados identificadores ~~ 

ta, nome e qualificação do sindico), e sera entregue ao interessa 

do, juntamente com o traslado, para os fins do disposto no art949. 

Art9 49 - Para o registro dos atos referi 

dos no art9 19, o Oficial do Re 

gistro de Imóveis exigirá, quer 

em relação aos instrumentos públicos, quer em relação aos instru 

mentos particulares, a apresentação do documento de quitação, com 

os mesmos requisitos previstos no art9 29. 

Art9 59 - o documento de quitação poderá 

ser substituldo por declaração, 

do instituidor do condofulnio ou 

sindico, de que, até a data da alienação, nao se procedeu a rateio 

de despesas condominiais. 
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Art9 69 - Os Cartórios de Reg tro de Imó 

veis arquivarão, em pr~ 
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pasta própria ou com os extra 

tos, a critério do Oficial, os documentos apresentados nos termos 

dos art9s 49 e 59. 

Art9 79 - Esta por~aria entrará em vigor 

na data da sua publicação, revo 

gados o comunicado da 2~ Vara, p~ 

blicado no D.O.J. de 9 de abril de I 984, e a Portaria n9 14/84, 

da 1~ Vara. 

P. R. 

Comunique-se, como de praxe. 

/
/ !J .. í~ 
~.. 
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PAULO BONITO JÚlUOR 

JUIZ DE DIREITO 
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---------------------~ ~ 
PORTARIA CONJUNTA ·02/84 

os DRS. NARCISO ORLANDI N.I!TO I! PAULO BONITO JllNIOR, JU! 
ZBS DI! Dt'R1!lTO DA La e Z.a VAlIAS DE REGISTROS P!tBLtCOS, 
respeetiva·mente, e,,~.iderando a nova redação dada ao narã 
grafo único do art. 4.', da Lei 4.591, de 16 de dezembrõ 
c'e 1964, dada !leIa Lei 7.HZ, de 27 de marco.de 1984: eo!!. 
siderando que o lefillado' suhordinou a elieacia da alie
nação de unidade con&lntal e, por igual, da cessão de 
direitos pertlnenus ã sua aquisição, ã "prova de quita 
ção das obrigações do "lienante nara com o resnectivo con 
domínio"; considerando que... lei preten~eu também nroteger 0= 
adquirente, ·possibilitPndo-lhe a dencia. no ato da lavra 
tura de escrituras relativas aos direitos referidos, da :;' 
eventual existência de obrigações condonoiniats' : consideran 
~o a necessidade de disciplina conjunta nara observância:;' 
da lei nos Tabelionatos e Cartórios de Registro de. Imó 
veis da Capital, determinam: Art, 1.' - Para a lavratu
ra de escrituras de compra e vendR, ou de trans ferêncl" 
de direitos nertinentes ã aquisição de unidade cmdóml:lllals 
o tabelião exigirá documento de ~uitacão. passado pelo
síndico, das obrigao'es do alienante ryara com o res~ecti
vo condomínio. Art, 2.9 - O documento dequitacão. com 
firma reconhecida. será acomnanhado de prova da· qualidade
de sou Signatário, que estará devidamente qualificado.
Art. 3. 9 - O documento terá ~ua anresentacão ~encionadat 
no c'lrpo do instrumento, com dados identificadores (data, 
nome e qualificação do srndico). e serã entregue ao inte
ressado, junt"~ente com ~ traslado, nara os fins do dis 
nOS to no art. 4.-, Art. 4.' - Para o re~istro dos atos
referidos no art. 1.', o Oficial do qe~istro de imóveis
eXigirá. quer em ,'elação aos instrumentos "úblicos. quer
em relação aos instruwentos narticulares, a anresentacão
do documento de quitae~o. com os me_mos requisitos nrevis 
tos no Art, 2.', Art.· 5, - - O doc"~ento de quitação I'Iod:! 
rá ser substituído por declaração. do instituidor do con
domínio. ou síndico. de que, até a data C" alienaç'n. não 
se nroc~deu ao rateio de desnesas ('.6rrdôm1itilt1~ . Art. 6.'
Os Cartórios de Registro de Imóveis arql'1variio, e- pasta
prônria ou com os extratos, a critério do Oficial, os do
cume"tos apresentados nos termos dos arts. 4•• e S.-. 
Art. 7.' - Esta nort~ria entrará em vigor na data da sua 
nuh' icac;ão. revogado" " comuntcado da 2. a Vara, nubl1cado 
no D.O.J. de 9 de abril de 198.4, e a Portaria 14/84, da 
l.a Vara. São Paulo. 29 de maio de 1984 • 

JUIZ TUUL4B1 DJI. flAiCISO ORLAlmI lIETO 

JUIZ AtlXII.I4RI DR. J'lIJBCISao VIDAL DE OASTRO 
JUIZ AtlXII.URI ])R. JOS! RElUTO liALINI 

JUIZ AtTXILIAR: DJI. HELIO LaR'.! JR. 
-DBSPAOllOS DOS IIX. JtItZBS

14/84 SOLIOUAÇlo. Jo" llauro Guerra. J'la~l3:1\ 39, .u,te 
o ezpo.to • 00Da1defta4o. a1a4I11' o pareoer favoravel4. 
douta Curador1a 4e Bec1etro. ~11oo.t DECLARO SUPRIDA 
a prova da quitavão .jUnto u lot..dor, JoIo POU!aIO •• 
DOS SAnOS. t1Da 40 arttcO- 41 da le1 n' 6766/79. a ta 
do. O. ooaproa1..ár10. ooapradore. que f1curaa .... re
la.9Õ•• de n •• 16/18 e 28. cw.ta. -.x-leC.-. .a4,.•••AD~ 
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