
PORTARIA CONJUNTA N9 )/84 

Os doutores José Renato Nalini e Péricles 

de Toledo Piza Júnior, Juízes de Direito 

da 1~ e 2~ Vara de Registros Públicos, 

respectivamente, no uso de suas atribui

çoes, 

D E T E R M I N A M 

Artigo 19 - O artigo 19 da Portaria Conjunta n9 02/84, 

de 29 de maio de 1 984, passa a vigorar com a seguinte reda

ção: "Pa~a a lav~atu~a de e~c~itu~a~ de comp~a e venda, ou de 

t~anh6e~ência de di~eito~ pe~tinente~ ã aqui~icão de unidade -I 
condominial, o tabelião exigi~ã documento de quitacão, pa~~ado! 

pelo Jlndico, ~ub~lndico ou admini~t~ado~a, da~ ob~igacõe~ do I 

alienante pa~a com o ~e~pectivo ~bndomlnio". 

Artigo 29 - O artigo 39 da mesma Portaria Conjunta pa~ 

sa a vigorar com a seguinte redação: "0 documento te~ã ~ua a

p~e~entacão mencionada no co~po do in~t~umento, com dado~ ide~ 

ti6icado~e~ {data, nome e quali6icacão do ~lndico, ~ub~lndico 

ou ~ep~e~entante da admini~t~ado~al, e ~e~-a ent~egue ao inte

~e~~ado, juntamente com o t~a~lado, pa~a o~ 6in~ do di~po~to 

no a~tigo 4Q". 

Artigo 39 - Esta portaria entrará em vigor na data de I 
I 
I' 

sua publicação, .disposições em contrário. 

/ 
/ 

I/' I 

P .. R. e Comur'lique-se, como de p::.::axe. I 
~ãO I 

I 

Paulo, 5 de novembro de 1 984. 
i• 
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" Juiz de Direito da 1~ Vara Juiz de Direito da 2~ Vara 
/// de Registros Públicos de Registros Públicos 



REGISTROS PÚBLICOS 

PORTARIA CONJUNTA Niól 5/84 

O~ doutorel José Renato Nalini e péric1es de Toledo Piza 
J'}nior, Ju:tzea de Direito da H e 2ª 'Iara. de lleE;istros I 

PUblicos, respectivamente, no uso de auas ntribuições t 

DE'l'b:RI'IINAl'!: Artigo 12 - O arti!;o 12 da Portaria Conjun 
ta nº d2/H4, de 29 de mai" de 1.984, passa a. vigorar coo 
a seguinte redsJ,ão: Para a lavra.tura de e!3cri turas de11 

co~pra e ve~da, ou de transferência de direitos pertinen 
tas à aquisição de unidade cOndominial, o rabeliao exi-
girá documento de quitat;ão, passado pelo s1ndico, subs!!l, 
dico ou lidministradora, da~ obrigações do alienante pa 
ra com o respectivo condomlnio". Artigo 2º - O artigo 3U 
da mesma.Portaria Conjunta pA~sa ~ vigorar co~ a se~iB 
te redal;ao: O documento tera sua apresentar;ao mencioff 

nada. no corpo do instrurt.ento, com dadoA identificadores 
( data, no~e e quali~icação do "indico, subslndico ou 
representante da administradora), e será entregue aO in 
teressado, junta~ente co~ o traslado, para os fins dõ 
d~sposto no artigo 42". 4rtigo ?Q -.Esta portaria ent:~ 
ra ~m ...vigor na dat1j c:-e sua publ~ca,,;a:'t revogadas 8S d1.;§!.
pOSl.çoes. em contrarl.o. P.R. e COlllllIaque-se, como de 
pra~e. Sao Paulo, 05 de novembro de 1.984. 


