TI TLLJ Pto u 1[j :Ol •Oú t l'íl~,'IIOTA[l O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA
REGISTROS PÚBLICOS DA CAPITAL-SP: /
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DE

G

Marcos Aurélio de Ol1veira Freitas,
b r a s i I e i r o , s o Ite i r o , i n s c r i to n o R G . sob o rf° 157 .4 91 e no
l Rua
CPF sob o nOj 116.914.458-60, residente e domiciliado
Montes Claros, 141 - Freguesia do Ó - Capital -SP - CEP
02802-030, vem mui respeitosamente a presença de V. Exa.
suscitar DÚVIDA INVERTIDA em face do

ra

Oficial SERGIO JACOMINO e seu
substituto Marco Antonio Violin do 5° Oficial de Registro
de Imóveis da Capital, estabelecido a rua Marquês de
Paranaguá, 359, Consolação - Capital - SP: cep 01303
050, pelos motivos que passa a expor:
No último dia 23/12/2010 o Requerente
apresentou Carta solicitando a dispensa da exigência
contida na prenotação nO 241314, referente a apresentação
da Carta de quitação de Débitos Condominiais.

foi informado
justificativa.

Somente em 05/01/2011 o Requerente
sobre a recusa da Carta sem nenhuma

o

5° Oficial restringe-se apenas em
apresentar uma Decisão exarada pelo M. Juiz de Direito da
1a VRP, no processo 583.00.2008.157810-9 da 16/07/2008.
Ocorre que no ano seguinte,
em
17/11/2009, o mesmo M. Juiz reformou a sua decisão no
processo 100.09.335625-0, onde conclui que "não há mais
amparo legal para exigir a comprovação da quitação dos
débitos condominiais para alienação de unidade autônoma e
que tal exigência deve ser afasta".
A acertada e muito bem fundamentada r.
decisão, obteve o apoio e concordância do I. Ministério
PLlblico.
Dentre as fundamentações o M. Juiz
relata a norma do artigo 130 do CTN que diz respeito a
subrogação no preço da arrematação das obrigações
contraídas até a data da arrematação e que o artigo 1.345
do Código Civil revogou tacitamente a exigência contida no
parágrafo único do artigo 4° da Lei 4.591/64.
Cabe ressaltar que além da referida
norma estar tacitamente revogada, a Arrematação em tela
deu-se nos próprios autos da Ação de cobrança promovida
pelo próprio Condomínio, e que o valor da Arrematação foi
superior ao valor da Avaliação, ou seja, o valor pago pela
Arrematação foi mais que suficiente para cobrir toda a
dívida condominial, acrescida de juros e multa, além das
despesas administrativas e judiciais pertinentes ao processo
de cobrança.
Portanto,
requer:

diante

de

todo
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exposto
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a)

a
dispensa
da
exigência
de
apresentação
da
Carta
de
quitação
de
Débitos
Condominiais, por falta de fundamentação legal; com o
imediato registro da Carta de Arrematação nos arquivos do
5° Oficial de Registro de Imóveis.
b) caso v. Exa. entenda de maneira
diversa, requer a devolução do prazo da prenotação
241314, de forma que o Requerente não seja onerado com a
Taxa de R$32,OO, tendo em vista que a Administração do
Condomínio nega-se a emitir a referida Carta, tendo em
vista que o valor pago pela arrematação ainda está
depositado em juízo e aguarda a emissão de guia de
levantamento de deposito judicial.

Termos em que
Pede deferimento,

São Paulo, 09 de janeiro de 2011 .
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ÍNTEGRA

Cartório:
--=----",
Relator:
vo HeM ue Br lÃ'! Marzagão
Legislação: Art. 4°, parág ra o ú nico, da I.:ei nO 4.591/64 e art. 203, I, da Lei nO 6 .015/73.
ARREMATAÇÃO. QUALIFICAÇÃO REGISTRAl. DÉBITOS CONDOMINIAIS. LEGALIDADE.
Ferramentas de pesquisa
Pesquisa

S
;..i....:;.
m pl_~
es
_ _ _..,

Pesquisa Avançada

Sites de interesse

Dúvida - arrematação de imóvel - exigência de apresentação de declaração de inexistência de débitos
assinada pelo síndico para o registro do título - procedência. EMENTA NÃO OFICIAL: 1. As obrigações
condomin iais têm natureza propter rem, de modo que o adquirente do imóvel, mesmo mediante
arrematação, é quem deve responder também por débitos decorrentes de cotas condominiais em atraso.
2. Os títulos judiciais não estão imunes à qualificação da serventia para ingresso no fólio real.
Íntegra:
Processo NO 583.00.2008.157810-9

rculo Registral
Observatório do Registro
Arisp on line
UniRegistral

Dúvida - arrematação de imóvel - exigência de apresentação de declaração de inexistência de débitos
assinada pelo síndico para o registro do título - procedência.
VISTOS .

InfoQuinto

CUida -se de dúvida suscitada pelo 9° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, a requerimento de
IMOBIUÁRIO SANTA THEREZINHA 5/ A, que se insurge contra a exigência "juntar declaração da
inexistência de débitos condominiais, assinada pelo síndico, com firma reconhecida, bem como cópia
autenticada da Ata que o elegeu" aposta na nota de devolução referente à prenotação nO 305.996, do
imóvel objeto da matrícula 179.297, daquela Serventia. A dúvida foi impugnada (fls. 83/88), e o
Ministério Público manifestou-se no sentido de procedência da dúvida (fls . 112/113).

Biblioteca - Medicina Anima

É O RELATÓRIO.

Educartório
Quinto

FUNDAMENTO E DECIDO.
Apresentação
Thesaurus
Kollemata

O título - carta de arrematação oriunda da e. 25 a Vara Cível Central da Capital (processo
583.00.2003 .027241-1) - foi qualificado negativamente pelo Registro de Imóveis porque não foram
apresentadas declaração de ineXistência de débitos condominiais assinada pelo síndico, com firma
reconhecida, bem como cópia autenticada da ata que o elegera.

É majoritária a jurisprudênCia no sentido de que as obrigações condominiais têm natureza propter rem,
de modo que o adquirente do imóvel , mesmo mediante arrematação, é quem deve responder também
por débitos decorrentes de cotas condominiais em atraso (STJ - Agravo de Instrumento no RESP
544.094/RS, DJU 17/3/2004, p.438). No mesmo sentido: "CONDOMÍNIO . ADQUIRENTE. COTAS
CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE. O adquirente, mesmo no caso de arrematação,
responde pelos encargos condominiais incidentes sobre o imóvel arrematado, ainda que anteriores à
alienação." (REsp 506.183, DJ 25.02.04); e 'Condomínio. Quotas condominiais. Proprietário que readquire
o bem. O proprietáriO que retoma em juízo os imóveis que antes prometera vender a terceiros, responde
pelas quotas condominiais em atraso." ( REsp no 434.555/SP, relator ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJU
de 2810/ 02) A exigência do Oficial, como se vê, tem arrimo no art. 40, parág rafO único, da Lei nO
4.591 / 64, in verbis : " A alienação ou transferência de direitos de que trata este artigo dependerá de prova
de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio".
Trata-se, pois, de exigência legal, a qual deve ser observada pelo Oficial Registrad or, em obséquio ao
princípio registral da legalidade. Deste modo, enquanto não apresentada pelo suscitado, o título não
poderá ter ingresso no fólio real.
Anote-se, outrossim, que os títulos judiciais não estão imunes à qualificação da serventia para ingresso
no fólio real.
Nos autos da apelação cível nO464-6/9, de São José do Rio Preto, decidiu o E. Conselho Superior da
Magistratura que : " Apesar de se tratar de título judicial, está ele sujeito à qualificação registrária. O fato
de tratar-se o título de mandado judicial não o torna imune à qualificação registrária , sob o estrito ângulO
da regularidade formal, O exame da legalidade não promove incursão sobre o mérito da decisão judicial,
mas à apreciaçã o das formalidades extrínsecas da ordem e à conexão de seus dados com o registro e a
sua formalização instrumental".

.
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Egrégio Conselho Superior da Magistratura tem decidido, inclusive, que a qualificação negativa não
caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão judicial (Apelacão cível n.413-6/7) .
Fica daro, destarte, que não basta a existência de título proveniente de órgão jurisdicionalizado para
autorizar automaticamente o ingresso no registro tabular. Em sendo assim, a recusa do Oficial deve ser

A{iJ
~

~

mantida.

Posto isso, julgo procedente a dúvida suscitada pelo 9° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, a
.
requerimento de IMOBILIÁRIO SANTA THEREZINHA S/ A, cujo título objeto da dúvida foi prenotado sob o
nO 305.996. Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no art. 203,1, da Lei nO 6015/ 73 . Servirá
esta de mandado, nos termos da Portaria Conjunta nO 01/08, da 1a e 2a Varas de Registros Públicos da
Capital. Nada sendo requerido no prazo legal, ao arquivo.
PRIC.
São Paulo, 16 de julho de 2008.
Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Juiz de Direito
(D.O.E. de 06.08.2008)
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ÍNTEGRA
DECISÃO la VRPSP
DATA: 17
Z
DATA DOE.
Cartório: 40 Ofi cia l de Regi stro de Imóveis de São Paulo
Relator' Gustavo ftenriqol! BretaS Marzagão
Legislação: Lel4.59
- tei-601S-(73

LOCALIDADE: SÃO PAULO

.

Ferramentas de pesquisa

-

-OFICIAi..
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Não há maiS amparo lega para se ex[gir a comprovação da quitação dos débitos
i!Ção de unidade autônoma.. A exigência do Ondal deve ser afastada .

Íntegra:
Sltes de Interesse
Ansp

Processo 100.09.335625-0 - Dúvida de Registro de [móveis - 40 Oficial de Registro De Imóveis Da Capital
- JOSE DE MELLO JUNQUEIRA CP. 442. - ADV: JOSE DE MELLO JUNQUEIRA (OAB 018879S/ P)

Círculo Registral

VISTOS.

Observatório do Registro

CUida-se de dúvida suscitada pelo 40 Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, a requerimento de
JOSÉ DE MELLO JUNQUEIRA, que se insurge contra a exigência feita na nota de devolução referente à
prenotação na 402.977, consistente na necessidade de apresentação de prova da quitação dos débitos
condomi niais, na forma do parágrafo único, do art. 4 0 , da Lei na 4.591/64, pa ra o registro do
instrumento particular de compromisso de compra e venda na matricula na 89.705, daquela Serventia.

AClsp on line
UniRegistral
Educartóno

A dúvida foi impugnada às fls. 24/27.
Quinto

O Mi ni stério Público opinou pela procedência da dúvida (fls. 30/31).
InfoQuinto

É O RELATÓRIO.
BIblioteca - Medicin a AnIma

FUNDAMENTO E DECIDO.
Apresenlaç~o

Thesaurus
Kollemata

A recusa do Oficial está fundada na falta de comprovação da quitação das despesas condominiais que
envolvem o imóvel objeto da matrícula na 89.705, do 4° Registro de Imóveis da Capital, prevista no
pa rágrafo único do art. 4 0 , da Lei nO 4.591/64 .
Sucede que referido disposti vo legal foi revogado pelo art. 1345, do Novo Códi go Civil, cuja redação é
seguinte: "O adqUirente de Unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio,
Inclusive multas e ju ros moratórios." Ao comentar a norma do art. 1345, do Cód igo Civil, o eminente
mag lstra d randsco Eduardo
re ro
na la, com a técnica que lhe é peculiar, que: "Merece o
preceito exame a en o. ao reSfãáuVida e que as obrigações do titular da unidade autônoma em
condomínio edilício têm natureza propter rem, ou seja, existem quando um titular de um direito real é
obrigado, devido a essa condição, a satisfazer determinada prestação. Em termos diversos, a pessoa do
devedor se individualiza pela titularidade do direito real. Assim, quem adquire unidade autônoma passa a
arcar com as respectivas despesas, pois a obrigação é Imposta a quem for seu titular (lI TACSP, Ap. N.
775.364- 00/9, rei. Melo Bu eno, JTA-Lex 203/48 6).
O artigo, porém, vai além. Dispõe que o adqUiren te arca com todos os débitos do alienante, Inclusive
multa e Juros moratórios. Logo, arca com dívidas vencidas no períOdo anterior ao da aqu isição,
ultrapassando a natureza propter rem da obngação. Na lição clássica de Antunes Va rela, o artigo em
exame descreve verdadeiro ônus reai. Segundo o autor, "a diferença prática entre ônus e as obrigações
reai s, ta l como a história do direito as modelou, está em que, quanto a estas, o titular só fica vinculado
às obrigações constituídas na vigência de seu direito, enquanto nos ônus reais o titular da coisa fica
obrigado mesmo em relação às prestações anteriores, por suceder na titularidade de uma coisa a que
está visceralmente unida a obrigação" (Das obrigações em geral, 8. ed. Coimbra , Almedina , 1994, v. I, p.
202; no mesmo sentido, o profundo estudo de MESQUITA, Manuel Henrique .
Obrigações reais e ônus reais. Coimbra, Almedina, 1990)." Para, a seguir, concl uir que : "Disso decorrem
relevantes efeitos. Primeiro, o titular da coisa no momento em que se constitUi a Obrigação responde com
todos os seus bens. Já o adqui rente posterior responde apenas até o valor da coisa onerada, que garante
o cumprimento da obrigação (VARELA Antu nes. Op. cit. , p. 202). Segundo, está revogada a regra do art.
4°, parágrafo único, da Lei n. 4.591 / 64 . Se a própria lei explicita que o adquirente responde pelos débitos
anteriores, perde o sentido a prova da quitação de débito existente no momento da alienação. " (Código
Civil Comentado, Coordenação Ministro Cezar Peluso, 2a Ed ., Manole, pág. 1334 grifou-se).
AO discorrer sobre o assunto, Marcos Eduardo Goiana Fedozzi observa que: "Note-se que no artigo 4 0 ,

parágra fO ÚniCO da lei de 1964, havia uma restrição quanto ao poder dispOSitivo do senhor da unidade,
que consistia na exigência de prova da quitação das obrigações do alienante para com o respectivo
condom ínio. Essa restrição não foi expressamente prevista pelo Código Civil atual, surgindo então dúvida
sobre a validade dessa eXigênCia .

http://www.quinto.com.brllntegra.asp?id=20642
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INSTRUMENTO PARTICULAR  COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONDOMINIO. PROVA
DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS.

Pesquisa Simples
Pesquisa Avançada
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Apesar de entender que a Lei nO 4.591/64 pode ser utilizada em caso de omissão do novo Código, não
haver a o porquê de se exigir essa prova de qUitação do alienante, se este prevê, expressamente, que o
adqLJ l r~nte irá responder por todos os débitos do vendedor, perante o condomínio" (Condomínio Edilício
no Novo Código Civi l, Forense, pá g 52 ).

ante de tais co ocaçiies e do (ot€jo do dls
tivos legais or3 e exame, verifica-se que o art. 1345,
do Código Cíl/~. revogou ta amente Q parágrafo únlcOt do art. 4°, ~a. t;;el nO4:591 / 64, por.que este se
tornou inco p 'vel cOllLaqu.eJe, postedor e que culdou. da mesma matéria ___
Carlos Roberto Gonçalves lembra que a revogação tácita caraderiza-se pela incompatibilidade das
disposições novas com as já existentes (Di reito Civil Brasileiro, Vol. 1, Saraiva, pág. 44).
Assim, e na linha do que argumenta o eminente FranCISco Loureiro, se a responsabilidade do adquirente
agora decorre do texto expresso de lei, perdeu sentido a exigência da prova da quitação de débito
existente no momento da alienação.

A ratio da norma é a mesma da prevista no art.1345, do Código Civil: "O adquirente de unidade responde
pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros mo ra tórios." Contudo, no
caso do lPTU, a existência de débitos decorrentes desse tributo não obsta a transferência da propriedade
do imóvel. Nesse sentido, o § 2°, do art.l 0, do Decreto 93.240/86, que traz o rol dos documentos e das
certidões necessários para a lavratura de atos notariais relat'lvos a imóveis: "As certidões referidas na
letra a , do inciso m, deste artigo, somente serão exig idas para a lavratura das escrituras públicas que
impliquem a transferência de domínio e a sua apresentação pOderá ser dispensada pelo adquirente que,
neste caso, responderá, nos termos da lei, pelo pagamen to dos aé itos fiscais existentes".(g rifou-se).
Como se vê, o adqui rente do imóvel pode dispensar, no ato da lavratura da eSCrItura pública de compra e
venda, a apresentação da certidão de prova de quitaçào do [PTU, ficando, porém, responsável por
eventuais débitos eXistentes. ~1as a alienação do Imóvel e seu subsequente registro não são obstados.
Ora, se a pendência de débito tribu tárIO, que atinge di retamente Interesse difuso, não impede a
circu lação do imóvel, não se pode admitir que o debito condominial, de Interesse de um número limitado
de pessoas, o faça.

É por isso que, como o Revogado Código Civil nào trazia disposição semelhante à do art. 1345, do Código
atual, a regra do parágrafo unico, do art. 4°, da Lei 4.591/ 64 , tinha sua razão de ser. Agora, porém, esse
motivo deixou de existir, porque a responsabi lidade de quem arca rá com as dívidas condominiais está
bem delineada no art. 1345.
Observe-se, ainda, que, se de um lado a restrição se mostra conveniente por salvaguardar a saúde
econômica do condomíniO, de outro ela retira o bem de mercado impedindo a circulação e geração de
riquezas, o que contraria o interesse social, e, por conseguinte, a própria função social da propriedade
(art. 5°, XXlll, da Constituição Federal, e 1228, § 1°, do Código Civil).
Não se deconhece o teor do v.acórdão oriundo da Ap. 1.034-6/4, do E.
Conselho Superior da Magistratura. É que, nele, a questão ora ventilada não foi tratada de forma
específica. Não por omissão, evidentemente, mas por não ter sido levantada.
Citem-se, ainda, os precedentes mencionados pelo Impugnante, demonstrando a tendência de como o E.
Superior Tribunal de Justiça vem interpretando a questão.
Assim, não havendo mais amparo legal para se exigir a comprovação da qU itação dos débitos
condominiais a exigência do Oflea: deve ser afastada, e o título, registrado.
Posto isso, Julgo improcedente a dúvida suscitada pelo 4° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, a
requerimento de JOSÉ DE ~IELLO JUNQUElRA, cujo título objeto da dúvida foi prenotado sob o nO
402.977.
Para os fins do art. 203, 11, da Lei nO 6015/ 73, servirá esta de mandado, nos termos da Portaria Conjunta
nO 01/08, da la e 2a Varas de Registros Públicos da Ca pital.
Nada sendo requerido no prazo lega l, ao arquivo.
São Pau lo, 17 de novembro de 2009.
Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Ju iz de Di reito
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APRESENTANTE: MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA FREITAS
P ENOTAÇ - O

o J4U14,

EXAMINADO POR: ASS

válida de 10/12/2010 até 08/0112011
Nome: MARCO ANTONIO VIOLIN
Cargo: Substituto do Oficial

Do exame do título, ver'ifica-se que:
Reitero nota de devolução anterior (Prenotação n. 241.314 datada de 16/12/2010) no tocante a:

I) Apresentar a declaração negativa de débitos condominiais subscrita pelo síndico (com firma reconhecida),
acompanhada da ata da Assembléia que o elegeu, em cópia autenticada, devidamente registrada no Registro
de Títulos e Documentos - artigo 4.° parágrafo único da Lei n. 4.591/64 - Condomínio e Decisão exarada
pelo M. Juiz de Direito da la. Vara de Registros Públicos desta Capital, no processo n. 583.00.2008.1578l0
9).
2) Todos os documentos deverão ser reapresentados .

mbro de 20 I O.

ANTONIO V

LIN

Substituto do Oficial
Notas importantes
I. Não se conformando com a exigência solicitada, ou não a podendo satisfazer, o interessado poderá requerer a suscitação de dúvida
para que o R. Juizo Corregedor-Permanente possa dirimi-Ia, nos termos do ar1.198 da LRP 6.015/73.
2. Se a devolução acarretar juntada de documentos, o título será reexaminado.
3. Não tire esta nota, facilitará o novo exame do documento.
4. As cópias das decisões e acórdãos eventualmente citados nesta nota, encontram-se à disposição da parte interessada no sítio
www.quinto.com.br/j urisprudencia.asp.
5. O Oficial Registrador encontra-se a disposição para dirimir eventuais dúvidas.

RECIBO
Recebi os documentos relativos a esta Nota Devolutiva, declarando-me ciente de seu inteiro teor.
Nome:_ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ RG.: _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
End.: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _Tel.: _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _
São Pau Io , _

_ _d e_ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ __d e 20

Assinatura _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ __ _ __

PODER JUDICIÁRIOtlO ESTAÓOOlJE SÃO PAULO
Juízo de Direito da 26 a • Vara Cível do Fórum Central Cível
João Mendes Júnior da Comarca de São Paulo
PRAÇA DOUTOR JOAO MENDES, s/n • sala 1014/1018· CENTRO- São Paulo/SP·
CEP: 01501·001- Telefone: 2171· 6193· Fax: 2171·6193· e-mail: sp26cv@tjsp.jus.br
~

Aos(As) Excelennssimos(as) Senhores(as) Doutores(as) Ministros(as).
Desembargadores(as), Juízes(as) e demais pessoas da Justiça a quem o conhecimento
desta haja pertencer.
O(A) Excelentíssimo(a) Sr. Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, MM(A).
Juiz(a) de Direito da 26 a VARA CíVEL, na forma da lei, etc.,
FAZ SABER que perante este Juízo e Cartório respectivo, processaram, com
inteira observância das prescrições legais, os termos da ação de procedimento sumário
em fase de execução' de sentença, autos nO 583.00.2003.076585-5/1 - Controle 1226,
ajuizada por Condomínio Edifício Lily em face de Amasiles do Prado, e que pela
decisão datada de 24.08.2010, da qual não houve qualquer interposição de recurso, foi
determinada a expedição de CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do arrematante
Marcos Aurélio de Oliveira Freitas, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/SP n° 157.491,
RG nO 21 .367.526-2, CPF/MF nO 116.914.458-60, com endereço na rua Montes Claros,
141 - Freguesia do Ó - nesta Capital, do imóvel por ele arrematado, pelo valor total de
R$45.813,00, a saber: Apartamento n° 805, localizado no 8° andar ou 10° pavimento do
Edifício Lily, situado na avenida Rio Branco, 744 - Subdistrito Santa Efigência - nesta
Capital, com área total de 38,40m2, correspondendo-Ihe uma quota parte ideal de
4,18m2, ou seja, 0,684% no terreno - contribuinte municipal nO 008.058.0543-5,
transcrição nO 99.624, do 5° Cartório de Registro de Imóveis desta Capital ,
constituindo-se das cópias das principais peças dos autos, as quais ficam fazendo parte
integrante desta .
ENCERRAMENTO
Nada mais se continha .nos referidos autos da ação de procedimento sumário em fase de
e sentença para ser transcrito(a) no(a) presente CARTA DE
:..=.;;..;....:;.:=F~...:-;.;:.;.:A'-'- =O, constituída de 2. 3 cópias rubricadas, a qual mando que se
guardem tão inteiramente como
dela se contém e declara às
este país lhe dêem inteiro cumprimento e justiça . D d e passado nesta
José Neves de
o Paulo, em 06 de dezembro de 2010 . Eu
ade, Escrevente, a digitei, conferi e provide . lei a impressão .
_---'=-:;".+-_ _ _ Paula Mi Ferrari, Escriv - -Diretora a subscrev !

/

CARLOS EDU
Juiz de Direito

W ) e dou fé que é autentica a
assinatura do(a) Dr. (a) CARLOS EDUARDO
BORGE,s FANTACINI , Meritíssimo(a) Juiz(a) de
Direito ~a 26 a Var~ Cível. Em 06 de dezembro de

2010.
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5 o Oficial de Registro de Imóveis
Oficial Registrador
Sr. Sérgio Jacomino

Marcos Aurélio de Oliveira Freitas,
proprietário da unidade 805 do Edifício Lily, localizado a Av.
Rio Branco, 744, em atenção as 4 solicitações da
prenotação nO 241314, vem entregar os seguintes
documentos:
a) Cópia autenticada da peça inicial do processo nO
583.002003.076585-5 da 26 a Vara Cível do Foro Central,
onde consta as qualificações do condomínio e da Sra .
Amasílies, em atendimento aos itens 1 e 2.
b) Certidão negativa da PMSP emitida pela site da PMSP :
www.capital.sp.gov.br.

Por fim, requer seja reconsiderado e
dispensado o pedido constante no item 4, tendo em vista
que este imóvel foi adquirido através de Leilão Judicial
promovido em ação proposta pelo próprio Condomínio.
De forma que não há que se falar em
eventuais débitos condominiais, pois os mesmos já
foram liquidados na própria ação de cobrança movida
pelo próprio Condomínio.
Certo de sua compreensão,

agradeço

desde já.
de :embro de 2010.

.~~,~~v~-~_~- ~~ ___________

_____
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5 o Oficial de Registro de Imóveis
Oficial Registrador
Sr. Sérgio Jacomino

Marcos Aurélio de Oliveira Freitas,
proprietário da unidade 805 do Edifício Lily, localizado a Av .
Rio Branco, 744, em atenção a solicitação da prenotação
nO 241314, vem entregar o seguinte documento:
a) email da Administradora de Condomínio ENGAS,
informando que no momento não é possível emitir a Carta
de quitação de Condomínios, tendo em vista que o valor da
arrematação do imóvel depositado em juízo, junto a 26 a
Vara Cível do foro Central ainda não foi levantado .
Por fim, requer seja prorrogado a
validade da prenotação para que o solicitante não seja
onerado em nova Taxa, tendo em vista que por motivos
alheios a sua vontade não foi possível apresentar o referido
documento em tempo hábil.

Certo de sua compreensão,
desde já.

agradeço

Re : Marcos . Ed. Lily . ap 805 . 5° Oficial de Registro de Imóveis· Yahoo! Mail
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Re: Marcos - Ed. Lily - ap 805 - 5° Oficial de Registro de Imóveis
'J
Para : "Marcos AurÃ© lio de Oliveira Freitas " < marcosaofreitas@yahoo.com.br>

Marcos, boa tarde

1 I \,o IL..,.. ••

7nleIJzm.ente não podemos atender sua solicitação quanto a elaboca.ção de Carta de Quitação dos~débi1o , uma
vez que o valor da4lrlemataç~ã d imó ei l ainda não fora disponibilizado para o condominio. A CND (Certidão
Negativa de Débito) somente será emitid após o recebimento mencionado acima.
Sem mais,

/ris
De to. Condominial
Fone: 3313-3511

_. Original Message _.._.
From : Marcos AurÃ©lio de Oliveira Freitas

is.
Conforme conversamos pessoalmente, solicito uma resposta por escrito sobre o meu pedido de Carta de quitação do
Condomínio .
Preciso apresentar uma justificativa ao 5° Oficial de Registro de Imóveis, ainda que seja uma resposta negativa, mas
tem que ser por escrito.
Certo de sua compreensão , agradeço desde já

arcos

-_. Em qua, 5/1/11, Quinto Oficial de Imóveis da Capital <quinto@quinto.com.br> escreveu:

De: QUinto Oficial e lmóveis da Capital <quinto@quinto .com .br>
Assunto: O 5° Oficial de Registro de Imóveis informa
Para: marcosaofreitas@yahoo.com .br
Cc: quinto@quinto.com.br
O a: uarta·felra 5 de Janeiro de 2011, 12:49
FAVOR NÃO RESPONDER ESTE E-MAIL

Prezada(o) Sra.(r.) MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA FREITAS

Informo que foi examinado o título (Carta de Arrematação) , prenotado sob o protocolo n° 241314 em
10/12/2010, de seu interesse .
Entretanto, o seu título foi devolvido com exigências a serem cumpridas, conforme esboço da nota de
devolução em anexo e estará disponível para retirada , junto ao nosso atendimento, após o transcurso de três
dias uteis da presente data .

Re:, Marcos - Ed. Lily - ap 805 - 5° Oficial de Registro de Imóveis - Yahoo! Mail

Com nossos cumprimentos .

.,
Sao Paulo, 05 de janeiro de 2011

SÉRGIO JACOMINO
5° Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo
Para satisfazer alguma dúvida, utilize-se dos canais disponíveis em www.quinto.com.br.
Para obter informações automáticas sobre o andamento de seu protocolo por telefone basta ligar para (11)
31232555 e digitar no teclado do telefone as opções desejadas. Esteja, em mãos, com o número da senha
que se encontra em seu protocolo de recepção, digitando-a no momento em que o sistema a solicitar.
Segue anexo nota devolutiva.
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QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO
Sérgio Jacomino, Registrador
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Processo 0001014-30.2011.8.26.0100
Interessado: MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA FREITAS.
EMENTA. Condomínio - prova de inexistência de débitos condominais. Exigibilidade.

\
/

SÉRGIO JACOMINO, 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, atendendo à
determinação de fls. 17 dos autos, presta as seguintes informações.
A questão versa sobre a exigência de declaração negativa de débitos condominiais exigida pelo
parágrafo único do art. 4º da Lei 4.591, de 1964: na alienação ou transferência de direitos de que trata
\
este artigo dependerá de prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo
condomínio".
Depois de certa hesitação, expressão de respeitável divergência doutrinária, o entendimento
corrente do E. Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, bem como da R. 1ª Vara de Registros
Públicos de São Paulo, inclina-se pelo reconheciménto de vigência do referido dispositivo legal
fundamentando, assim, a exigência do cartório. Aliás, no Processo 0026357-62.2010.8.26.0100
(100.10.026357-6) \ da Primeira Vara de Registros Públicos, essa orientação já se ~rmonizou .
\

Na Ap . Civ. 990.10.278.563-7, j . 5.10.2010, DJE 26.11.2010, São Paulo, reI. des. MUNHOZ SOARES,
ficou declarado o seguinte:
Entretanto, no Conselho Superior da Magistra tLwa prevalece o ente ndimento de que o art. 4°, parâg rafo lInico, da Lei
nO 4.591/64 não foi revogadQ. pelo art. 1.345 do Código Civil (Apelação Cível nO 1.034-6/4, ReI. Des. Ruy Ca milo, j,
17.3,09) .
\
A vedação de transferência sem prova de quitação consiste em norma de pmteção do co ndomínio, como se deixou
explícito em j ulgado do Superior Tribun al de Justiça ( REsp 671.941-RJ , ReI. Des, Aldir Passarinho, j. 28,3.0 6) .

Como se vê, a exigência do Cartório encontra sustentação nas decisões do Eg. Conselho
Superior da Magistratura e também da R. 1ª Vara de Registros Públicos de São Paulo
Era o que nos competia informar a Vossa Excelência, com o devido respeito e acatamento.

Sã:;, (P'7

!

de macço de 2011.

~;RGIOJACVal
Oficial Registrador
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Para acessar a íntegra das decisões aqui referidas: http://wp.me/pcDh K-gB ,
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