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3.3.10.4. Estrutura interna do condomínio  
- Como é a composição do condomínio?  
 

 
 
 
- Terraço é área comum?  
- Pode uma unidade autônoma, ficar sem acesso ao logradouro público?  
- Na qualidade de condômino, tenho direito à parte comum?  
- Há obrigatoriedade de preferencialmente ofertar a venda ou locação de unidade autônoma aos 
demais condôminos?  
- Para fins tributários, cada unidade imobiliária é independente?  
  
3.3.10.5. Direitos do condômino 
- Cumpre recordar que há no condomínio a sobreposição de dois direitos reais:  

> propriedade sobre as unidades autônomas  
> co-propriedade sobre as partes comuns 

- O rol do art. 1.335 do CC/02, é exemplificativo?  
- CC/02, art. 1.335, inc. I: usar, fruir e livremente dispor das suas unidades  
 > utilização se dá nos limites da função social da propriedade e do direito de vizinhança  
 > o condômino pode dispor de sua unidade sem que tenha que garantir direito de preferência 
aos demais condôminos?  
- CC/02, art. 1.335, inc. II: usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua 
a utilização dos demais compossuidores; 
 > Qual o real significado da expressão “conforme a sua destinação”?  
 > Na omissão do síndico, pode um condômino reivindicar que condômino/terceiro desocupe 
área de uso comum do condomínio?  
 > Pode um condômino reclamar usucapião de parte comum em vista de seu gozo exclusivo?  
 > E terceiro, estranho ao condomínio, que ocupe área comum por longos anos, pode-se valer da 
usucapião?  
 > E no caso de condômino que goze de exclusividade sobre a área comum, de algum modo 
pode-se protegê-lo dos demais condôminos?  
- CC/02, art. 1.335, inc. III: votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. 

> Voto não é direito fundamental: portanto, é constitucional a regra que impede de votar em 
caso de inadimplência?  

> Pode a convenção condominial dispor que mesmo inadimplente pode votar?  
>Procurador pode representar condômino em votação?  

Parte 
comum 

Parte 
exclusiva 



 

 Direito das Coisas I - Posse e Propriedade 

 

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 51 

 

 
3.3.10.6. Deveres dos condôminos 
- O rol do art. 1.336 do CC/02 é taxativo?  
- CC/02, art. 1.336, inc. I: contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações 
ideais, salvo disposição em contrário na convenção; 
 > Como é o cálculo do rateio em caso de ser o apartamento duplex?  

> Pode o condomínio dispor de forma contrária, impondo que um condômino arque com o 
valor maior do que outro, afora a hipótese de a fração ideal ser diferente?  

> Quais são as despesas compreendidas?  
> E, no caso de despesas extraordinárias: está o condômino obrigado ao seu pagamento?  
> E quando se trata de obras que beneficiem apenas uma parte de condôminos: os demais estão 

obrigados ao seu pagamento?  
> E quando o benefício é exclusivo a um condômino, os demais têm de pagar?  
> Em caso de aquisição de unidade imobiliária o novo proprietário é obrigado a pagar as 

dividas condominiais do anterior proprietário?  
- CC/02, art. 1.336, inc. II: não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; 
 > É proibida a realização de obras?  
 > Este impedimento se aplica às obras (CC/02, art. 1.341) realizadas pelo condomínio?  
- CC/02, art. 1.336, inc. III: não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; 
 > Qual a finalidade desta regra?  
 > E a adoção de mecanismos de segurança - redes - ou de melhoria no conforto - condicionador 
de ar -, é permitida a instalação, mesmo que altere a fachada?  
 > E, se houver desejo de alteração da fachada: é possível?  
- CC/02, art. 1.336, inc. IV: dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar 
de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. 
 > É o mesmo preceito aplicável ao direito de vizinhança de que o art. 1.277 do CC/02?  
 > Posso desenvolver atividade laborativa em meu apartamento?  
 
  


