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3.3.10. Condomínio edilício ou propriedade horizontal  
 
3.3.10.1. Considerações preliminares  
- Qual é a origem do condomínio edilício?  
- Quem primeiro regulamentou a matéria?  
- Em Portugal:  

- nas Ordenações Filipinas dispunha-se no § 34 do Título LXVIII (Dos almotacés) do Livro I, 
dispunha: ‘E se huma casa for de dous senhorios, de maneira que de hum delles seja o sótão, o de outro o 
sobrado, não poderá aquelle, cujo for o sobrado, fazer janella sobre o portal daquelle, cujo for o sótão, ou 
logea, nem outro edifício algum’ 

- no art. 2.335 do Código Civil Português de 1.867: ‘Se os diversos andares de um edifício 
pertencerem a diversos proprietários, e o modo de reparação e concerto se não achar regulado nos seus 
respectivos títulos, observar-se-ha o seguinte: § 1º As paredes comuns e os tectos serão reparados por 
todos, em proporção do valor que pertence a cada um. § 2º O proprietário de cada andar pagará a 
despeza do concerto do seu pavimento e forro. § 3º O proprietário do andar pagará a despeza do 
concerto da escada de que se serve; o proprietário do segundo a da parte da escada de que igualmente se 
serve, a partir do patamar do primeiro andar, e assim por diante’. 
- Primeira Grande Guerra e Industrialização: aglomeração de pessoas! 
- No Brasil  
 >Sem tratamento no CC/16 
 >Decreto nº 5.481, de 25 de junho de 1928, que dispõe sobre a alienação parcial dos edifícios de 
mais de cinco andares e dá outras providências.  
 >Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que Dispõe sobre o condomínio em edificações e as 
incorporações imobiliárias.  
 > Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que Institui o Código Civil.  
- Com o tratamento da matéria pelo CC/02, revogada está a Lei nº 4.591/64?  
- Qual é a característica marcante deste instituto?  
 
3.3.10.2. Natureza jurídica e a personalidade jurídica  
- O que é o condomínio?  
- O condomínio trata-se de uma pessoa jurídica?  
- E como o condomínio pode ser sujeito ativo ou passivo de direito no Judiciário?  
- Mas o condomínio não possui CNPJ?  
 
3.3.10.3. Instituição e constituição do condomínio edilício  
- Como se dá a instituição do condomínio edilício?  
- Elementos de composição do condomínio  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1910-1929/D5481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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- Formas de instituição  
 

 
 
- Requisitos do condomínio  
 

 
 

Condomínio

Vontade 

Elemento subjetivo

Existência do imovel 

Elemento objetivo 

Publicidade 

Imposição legal do art. 167, inc. I, 
item 17 da Lei nº 6.015/73

Formas 

Inter Vivos 

Doação 

Incorporação 

Constituição de uma sociedade 

Destinação do proprietário do imóvel

Causa mortis Testamento 

CC/02, art. 1.332, inc. I: Discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estrameadas
uma das outras e das partes comuns. Ao instituir o condomínio, deve-se indicar o numero de unidades
autônomas, sua metragem, e como será composta a área comum, conforme art. 7º da Lei 4.591/64;

CC/02, art. 1.332, inc. II: Determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e as
partes comuns.

CC/02, art. 1.332, inc. III: Fim a que as unidades se destinam, se residencial, se comercial ou se misto. Essa
indicação é essencial para que os futuros adquirentes saibam as limitações que terão quanto ao uso do imóvel.
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 - Convenção de condomínio  
 > Que é a convenção de condomínio?  
 >Subscrita pelos titulares de 2/3 das frações ideais. O que significa 2/3 dos proprietários ou 
2/3 da metragem do imóvel?  
 > Para alteração da convenção de condomínio, qual o quórum exigido?  
 >É necessário o registro da convenção no CRI?  
 > Mediante qual forma de instrumento a convenção se concretiza: público ou particular?  
 > Conteúdo da convenção:  

 
 > Normas infraconvencionais ou regimento interno 
  >> que deve constar do Regimento interno?  
  >> havendo conflito entre o Regimento interno e convenção condominial: quem 
prevalece?  
  >> qual o quórum exigido para aprovação da convenção?  
  >> para sua validade é necessário o competente registro no CRI?  
   
  

Conteúdo 

A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas 
umas das outras e das partes comuns;  

A determinação da fração ideal atribuida a cada unidade, relativamente ao terreno e 
partes comuns; 

O fim a que as unidades de destinam, tal coo feito no ato de instituição; 

Sua forma de administração. Em relação  a essa forma, exemplifica-se: o modo de 
escolher o síndico e o conselho consultivo; as atribuições do síndico, além das legais; a 

definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções, a forma de contribuição 
para constituição de fundo de reserva; 

A competência das assembleias, forma de sua convocação e quorum exigido para as 
deliberações; ou seja, exemplificativamente, o modo e o prazo de convocção das 

assembleias gerais dos condôminos; o quorum para os diversos tipos de votações; a 
forma e o quorum  para as alterações de convenção. 

As sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores; 

O regimento intero. 


