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² PREFÁCIO

O livro Condomínio para Corretores e Administradores 
de Imóveis é uma verdadeira joia para aqueles que vivem da 
intermediação imobiliária.

Com argumentos técnicos de alta complexidade e rele-
vância, o autor, Dr. Rodrigo Karpat, consegue transmitir todo 
seu conhecimento de forma clara e objetiva, possibilitando aos 
leigos em Direito, um perfeito entendimento dos meandros le-
gais que envolvem a convivência em áreas condominiais.

O texto busca, na mais remota história, desde a criação das 
primeiras habitações coletivas, a origem do Direito Coletivo e a 
aspiração a uma convivência harmoniosa entre as pessoas.

Dessa forma, Dr. Rodrigo nos mostra a grande possibilida-
de que, como corretores de imóveis, temos em colaborar para o 
perfeito entendimento dos condôminos, quando da ocupação 
de um novo empreendimento.

Fica patente a relevância dos corretores de imóveis e, em 
especial, sua responsabilidade jurídica nesta importante rela-
ção entre as partes na negociação, construtores, incorporado-
res e condôminos, agindo como agente acadêmico e levando 
às partes contratantes a orientação correta nesta difícil e com-
plexa relação.
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Portanto, feliz foi o autor, que em número reduzido de pá-
ginas, conseguiu produzir uma obra que se torna indispensável 
na estante digital dos corretores de imóveis.

José Augusto Viana Neto
Presidente do CRECI-SP
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² INTRODUÇÃO 

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019, a população do mu-
nicípio de São Paulo é de 11.895.893 habitantes. Metade dessa 
população mora ou trabalha em conglomerados, ou seja, a cada 
dois negócios realizados por um corretor de imóveis, estatisti-
camente, um é realizado dentro de um condomínio. É por esse 
motivo que esse tema é de suma importância. 

Existem aproximadamente 30.000 condomínios na re-
gião metropolitana de São Paulo, entre os quais 24.000 estão 
na capital do estado. A receita desses condomínios para o es-
tado ultrapassa 7 bilhões e consegue ser ainda maior do que o 
orçamento da cidade de Campinas em 2012. Os condomínios 
geram mais de 200 mil empregos diretos, situação que, por si só, 
bastaria para que seja dada atenção ao tema.

Não obstante o trabalho magnífico realizado pelo Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECI-SP),  
inicialmente para tirar os corretores da informalidade, e poste-
riormente para qualificá-los, ainda existe escassez de informa-
ções acerca dos temas envolvendo a vida dos corretores, inclusi-
ve no que se refere à vida em condomínio. O condomínio está 
inserido no mesmo ordenamento jurídico brasileiro que trata 
das questões inerentes à corretagem. 
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Sempre que acompanho a primeira assembleia de um 
condomínio, conhecida como “assembleia de instalação”, me 
surpreende a falta de informação das pessoas sobre o tema. Ge-
ralmente, é nesse momento que costuma acontecer o primeiro 
contato entre comprador e empresa incorporadora, já que, até 
então, o processo foi mediado pelo corretor. O valor do con-
domínio também costuma ser divulgado nessa ocasião e, muitas 
vezes, não coincide com o que foi anunciado pelo corretor, 
que, inadvertidamente, estimou valores inverídicos para vender. 
É importante salientar que o corretor deve se ater somente às 
informações disponíveis e, quando não as tiver, deixar claro que 
vai solicitá-las. Passar valores irreais prejudica não só sua ima-
gem, mas também a da incorporadora. 

Corretores de má índole podem inventar informações, si-
tuação que poderá trazer problemas mais adiante. Primeiro pelo 
risco de sofrer um processo ético no CRECI, o que, dependen-
do da infração, poderá ocasionar a perda do direito de exercício 
da corretagem e, posteriormente, a não fidelização do cliente, 
que em algum momento descobrirá que foi enganado. Quando 
o cliente está em busca de imóveis, ele quer ter informações, 
pois a falta delas traz insegurança e, muitas vezes, pode atrapa-
lhar o fechamento de um negócio.

Imagine as seguintes situações hipotéticas: um comprador 
quer comprar uma unidade para que, nos finais de semana, ele 
possa usufruir das áreas comuns com os amigos. Ao questio-
nar o corretor, este lhe diz que é possível a utilização das áreas 
comuns pelos visitantes, embora desconheça que determinadas 
convenções ou regimentos internos proíbem a utilização de 
áreas comuns pelos visitantes em função do pequeno espaço e 
os destina exclusivamente aos condôminos. Imagina ainda um 
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??
Qual o 
valor do 

Condomínio?

Como
inquilino
posso
votar?

Posso 
fechar a
sacada?

Posso levar 
convidados 
para a 
piscina?

Posso ter
um

labrador?

corretor que, indagado sobre a possibilidade de locar uma vaga 
de garagem para terceiro, a fim de amortizar o valor das des-
pesas, responde que sim, desconhecendo o fato de que a Lei  
nº 12.607, de 2012, alterou o artigo 1.331 do Código Civil, 
proibindo a locação e a alienação de garagens a não condômi-
nos, salvo autorização expressa na convenção do condomínio. 

Pensando em situações como essa, compilamos dados re-
levantes para possibilitar aos corretores de imóveis noções bási-
cas sobre condomínios. Ao final deste livro, você, corretor, terá 
condições de entender o universo em que o condomínio está 
inserido e poderá tirar proveito da situação. Tenha uma boa lei-
tura e aproveite a possibilidade de impulsionar suas vendas.



² CAPÍTULO I

CONCEITOS  
INICIAIS
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1 ORIGEM HISTÓRICA 

1.1 Etimologia

Entende-se por “condomínio edilício”, como é tratado 
pelo Código Civil brasileiro, um conjunto de edificações ca-
racterizado pela existência de partes exclusivas e partes comuns, 
englobando tanto os condomínios em planos horizontais (de pré-
dios), quanto os em planos verticais (de casas). Popularmente, em 
função da arquitetura, chamamos de condomínios verticais os for-
mados por prédios e de condomínios horizontais os formados 
por casas. 

O conceito de condomínio horizontal e vertical precisa 
ser analisado do ponto de vista da separação de uma unidade da 
outra. Nas casas, a separação de unidades ocorre pelas paredes 
laterais, por isso condomínio em plano vertical, e nos prédios o 
que separa uma unidade da outra são as lajes entre as unidades, 
por isso em planos verticais. 

O vocábulo “edilício” também tem origem latim e segun-
do o Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurí-
dicas, significa “edificação”.

Segundo Plácido e Silva, vocabulário jurídico, 20ª edição, 
2002, página 197. “Condomínio. Palavra formada da preposição 
com e do substantivo domínio, do latim dominium (direito de 
propriedade), assinala a circunstância de ser a propriedade per-
tencente a mais de uma pessoa. Ou seja, domínio em comum.
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Desse modo tecnicamente, condomínio na linguagem do 
direito civil, significa o direito simultaneamente tido por várias 
pessoas sobre o mesmo objeto, incidindo tal direito não em 
uma parte determinada, mas num quinhão ideal, atribuído se-
gundo força do direito próprio de cada pessoa. 

No livro Direito Imobiliário Atual, Daniel Aureo Castro de-
clara o seguinte quanto às características do condomínio edilício:

Na opinião autorizada de Planiol et Ripert, que en-
tendemos ser a mais acertada, nos edifícios de andares 
ou apartamentos pertencentes a proprietários diversos 
existe superposição de propriedades distintas e separa-
das, complicada pela existência de comunhão relativa a 
determinadas dependências de uso comum dos diferen-
tes proprietários.1

Desta forma, o que precisa ficar claro é que o condomínio 
edilício é um instituto onde está presente uma situação peculiar 
no direito de propriedade, pois se misturam conceitos de pro-
priedade individual e de propriedade coletiva em um mesmo 
objeto, sem que uma perca as características para a outra. 

1.2 Surgimento do condomínio

Segundo João Batista Lopes, advogado e professor de di-
reito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
-SP), alguns autores acreditam que o primeiro condomínio 
edilício surgiu na Roma Antiga, e defendem a possibilidade de 
plebeus construindo casas conjuntas e as dividindo por andares.

1 CASTRO, Daniel Aureo. Direito imobiliário atual. 2 ed. [S.L.]: ST, 2013. 608 p.
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O também professor e jurista Caio Mário da Silva Pereira, 
in memoriam, discorre acerca do tema:

[...] não era, todavia, desconhecida em Roma a super-
posição habitacional: ao contrário, conhecida e pratica-
da. Não era indiferente ao direito: ao revés, observada 
e disciplinada2

Não obstante as opiniões acima há relatos de proprieda-
des compartilhadas na Babilônia, atualmente Egito, há mais de 
2000 a.C. As propriedades em questão não eram condomínios 
propriamente ditos, mas sim espaços compartilhados por mais de 
uma família, onde cada uma tinha seu espaço separado das outras. 

Entretanto, autores como Rita Raposo entendem que “a 
primeira forma se desenvolveu no século XVIII, como referi-
do, a partir da praça residencial inglesa, nascida em Londres no 
século precedente.” (RAPOSO, 2002)

Ainda segundo a autora, essas praças tinham residentes 
que, em sua maioria, eram nobres ou burgueses vivendo uma 
transição da estrutura social e novos tipos de relações sociais. 

Esse primeiro momento do fenômeno surgiu na 
transição de um mundo dito tradicional, predomi-
nantemente rural e agrícola e caracterizado por uma 
estrutura social em que imperava o princípio do nas-
cimento, para o mundo da Modernidade, urbano, in-
dustrial, capitalista [...]3

2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações. Editora Forense. 
10. ed. Rio de Janeiro: 1997. p. 60.
3 Cad. Metrop., São Paulo, v. 14, n. 27, pp. 171-196, jan/jun 2012.
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A partir dessa evolução cada vez mais veloz das cidades, 
modificações tornaram-se necessárias, o que fez com que a 
adaptasse outros espaços e suas infraestruturas para suas ativida-
des. Conforme o autor  Witold Zmitrowicz: 

O crescimento físico da cidade é resultante de seu cres-
cimento econômico e demográfico. Assim, se traduz 
numa expansão da área urbana através de loteamentos, 
conjuntos habitacionais, indústrias, que se processa nas 
áreas já construídas, muitas vezes resultando em reno-
vações urbanas.4

Com isto, as construções existentes são substituídas por 

outras mais adequadas às novas atividades pretendidas, melho-

rando assim o seu desempenho.

A partir disso surge o condomínio tal como o conhece-

mos atualmente, decorrência natural da grande concentração 

populacional nas cidades, determinando a substituição das mo-

radias isoladas (casas), por coletivas (prédios).

Contemporaneamente, em meados de 1919, após a Pri-

meira Guerra Mundial, surgiram os edifícios de andares, per-

tencentes a proprietários diversos, em virtude do déficit habi-

tacional. 

Na década de 1950, por sua vez, popularizaram-se con-

domínios maiores e com um conceito diferente do que temos 

atualmente. Eles facilitavam a vida dos moradores agregando 

farmácias, hospitais, restaurantes, bibliotecas, correios, escolas 

etc. Um exemplo que ilustra isso é o condomínio francês “Le 

4 Zmitrowicz, Witold. Infraestrutura urbana – São Paulo. EPUSP: 1997.
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Corbusier”, localizado em Marselha, projetado na década de 
1950 com 337 apartamentos. 

Em São Paulo, localizado na Avenida São João, o Edifício 
Martinelli foi o primeiro arranha-céu da cidade, além de ter 
sido o prédio mais alto da América Latina até o final da década 
de 1920. Construído a partir de 1924, com 30 andares e 106 
metros de altura, tinha 1.267 dependências que se dividiam en-
tre salões, apartamentos, restaurantes, cassinos, night clubs, bar-
bearias, lojas, uma igreja, o famoso Cine Rosário e o luxuoso 
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Hotel São Bento. O projeto foi assinado pelo arquiteto hún-
garo William Fillinger, da Academia de Belas-Artes de Viena5.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho acompanha tal entendi-
mento. Considera que a Constituição de 1988 impõe a devo-
lução à União, a depender do contexto fático, de certas terras 
devolutas estaduais. Em razão dessa transferência, não caberia aos 
entes subnacionais qualquer tipo de indenização ou retribuição. 
Sempre que necessitar de terras devolutas para as finalidades pre-
vistas no texto constitucional (defesa de fronteiras, estabeleci-
mentos militares, vias de comunicação e preservação ambiental), 
a União “adquirir-lhes-á o domínio independentemente de de-
sapropriação e, portanto, de indenização, salvo por benfeitorias”. 

Na tradição constitucional brasileira, os Estados sempre 
foram beneficiados por regras de reserva patrimonial, mas em 
medida muito mais limitada que as aplicáveis à União. Além dos 
bens móveis e imóveis, materiais ou imateriais, que adquirem 
por meio de instrumentos negociais ou instrumentos impositi-
vos de restrição da propriedade privada ou municipal, como a 
desapropriação comum, a esfera estadual é favorecida por mo-
nopólios sobre certos recursos hídricos e espaços territoriais, os 
quais não lhe podem ser sonegados ou subtraídos quer por ato 
administrativo, quer por norma infraconstitucional.

A interpretação do art. 26 da CF/1988, que enumera 
bens reservados estaduais, exige bastante cautela. Isso porque 
seu texto normativo mistura bens realmente detidos com ex-
clusividade pelos Estados (monopólios), como as águas super-
ficiais e subterrâneas, e bens que são estaduais, mas não estão 
em monopólio, de sorte que poderiam também ser de outros 

5 História do Prédio Martinelli disponível no site: <prediomartinelli.com.br> 
Tratado de Direito Administrativo – Coordenação Maria Silvia Zanella Di  
Pietro – Volume 3 – São Paulo: Ed. RT, 2013..
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entes ou mesmo de particulares, como áreas em ilhas. Há, por-
tanto, bens reservados que são exclusivos (e que os Estados não 
estão autorizados a alienar) e bens reservados que não são ex-
clusivos, pois existem no patrimônio de outros entes políticos 
e, mesmo quando sejam estaduais por decorrência das normas 
constitucionais, sujeitam-se a alienação futura, desde que de-
safetados previamente.

1.3 Quem é o síndico

“A palavra “síndico” deriva do grego syndikos (com justiça 
ou que assiste com justiça), designa a pessoa que, por delegação, 
é colocada à frente de um negócio ou de uma administração, 
a fim de dirigi-la, ou de prover certas medidas e diligências.”  
De Plácido e Silva, 2002, 20ª edição, página 761. 

Há relatos do que viria a ser o síndico moderno desde a Roma 
Antiga, quando o termo “edil” era usado para determinar o ocu-
pante do cargo de administrador ou legislador da urbe, inclusive 
com o encargo de fiscalizar as construções públicas e particulares. 

Atualmente, o síndico pode ser pessoa física ou jurídica, 
morador ou não do condomínio (Art. 1.347 do Código Civil), 
a quem cabe representar o condomínio ativa e passivamente, 
assumindo diversos direitos e deveres, conforme previsto no  
Art. 1.348 do Código Civil.

Esse mesmo artigo determina as obrigações do síndico, 
dentre as quais estão as de cumprir as regras dispostas na con-
venção do condomínio e no regimento interno, bem como as 
decisões tomadas em assembleias. É também dever do síndico 
zelar pelas partes comuns do edifício e prestar serviços que in-
teressem a todos os copossuidores. 
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O síndico também deve prestar contas sempre que exi-
gidas (e, no mínimo, uma vez ao ano), cuidar e administrar as 
despesas do condomínio e, quando necessário, cobrar os con-
dôminos para que paguem suas devidas taxas ou multas. 

2 NATUREZA JURÍDICA

O condomínio edilício é um instituto jurídico de direito 
privado, sendo que a sua existência depende da pura manifes-
tação de vontade das partes ou de testamento registrado em 
cartório Art. 1.332 do Código Civil. 

Lembrando que o condomínio edilício é o conjunto de 
edificações caracterizado pela existência de partes exclusivas e 
partes comuns, englobando, tanto os condomínios verticais (de 
prédios), quanto os horizontais (de casas). Sendo que a caracte-
rística mais peculiar e predominante do Condomínio Edilício 
é ter parte comuns e particulares no mesmo instituto e que são 
indivisíveis e inseparáveis. 

Para reforçar esse conceito recorremos a definição de Artur 
Alexandre Mafra – foi prof. de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da UFMG e desembargador do TJMG – que disse: 

“O condomínio por unidades autônomas ou proprie-
dade horizontal, como qualificativo que o distingue, 
forma, então, um direito diferente, que amalgama, ou 
funde as noções de propriedade e copropriedade”.6

6 ALEXANDRE, Mafra Artur. Propriedade e Condomínio. Revista da Facul-
dade de Direito UFMG, 2012. Disponível em: <https://www.direito.ufmg.br/
revista/index.php/revista/article/view/769/716>. Acesso em: abril/2019.
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Também, Carlos Alberto Dabus diz a respeito do tema:7

“Existe a sobreposição de propriedades distintas e sepa-
radas, complicada pela existência de comunhão relativa 
a determinadas dependências de uso comum dos diver-
sos proprietários”.

“A compreensão mais simples de condomínio edilício é 
aquela em que, na mesma relação imobiliária, há partes que se 
submetem à disciplina da propriedade exclusiva, sendo aliená-
veis e graváveis livremente, e partes que se sujeitam a disciplina 
condominial, não sendo alienáveis separadamente nem permi-
tindo sua divisão.”

Apesar de ser certo que o condomínio edilício possui 
propriedades autônomas ao mesmo tempo em que possui 
áreas comuns de uso de todos, existe a figura jurídica de um 
representante legal em nome coletivo, que é o síndico, ainda 
se discute se o condomínio teria ou não personalidade jurídi-
ca, uma vez que legalmente não foi atribuído ao condomínio 
personalidade jurídica. 

Legalmente da análise do artigo 44 do Código Civil, ve-
rifica-se que o condomínio padece de personalidade jurídica. 

Art. 44 do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 44 . São pessoas jurídicas de direito privado:
I – as associações;
II – as sociedades;
III – as fundações.

7 CASTRO, Daniel Aureo de. Direito Imobiliário Atual: Análise Multidiscipli-
nar. 2ª ed. Editora Forense, 2014.
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IV – as organizações religiosas; 
V – os partidos políticos.
VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada. 

Mesmo que este síndico, em nome da coletividade, esteja ha-
bilitado a ingressar em juízo, responder ações, dentre outros atos 
que necessitariam de personalidade jurídica, a lei não lhe concedeu 
esse status. E, assim, o condomínio vem sendo tratado ao longo 
dos anos como um ente sem personalidade jurídica, mas que pode 
praticar alguns atos como se tivesse personalidade jurídica. 

A questão é que o condomínio em edilício se distingue da 
pessoa de cada um dos condôminos, mesmo sem personalidade 
jurídica. Alguns doutrinadores dizem que existe uma pseudo-
-personalidade jurídica, inclusive, pelo fato do condomínio ter 
um representante legal, CNPJ e atuar em assembleia em nome 
coletivo, sendo que os condôminos autorizam aquisições, obras 
etc., falando pela comunidade. Situação que por si só demons-
traria a personalidade jurídica que de “fato” tem o condomínio, 
mas que carece de reconhecimento legal. 

O posicionamento de que o condomínio teria personalidade 
jurídica é combatido pelo Ilustre Doutrinador Silvio Salvo Venosa, 
que se posiciona contrariamente a essa ideia, uma vez que faltaria 
affectio societatis para tanto, que é o requisito existente nas empresas, 
quando os sócios têm interesse em constituir uma sociedade. 

No recurso especial nº 1.486.478 – PR (2014⁄0258449-
3)8 o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em seu voto sobre 

8 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CON-
TRA CONDOMÍNI O EDILÍCIO. REDIRECIONAMENTO CONTRA 
OS CONDÔMINOS. POSSIBILIDADE EM TESE. DOUTRINA. PRE-
CEDENTE. CASO CONCRETO. PENHORA DE CRÉDITOS. OPÇÃO 
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a questão da personalidade jurídica do condomínio e a possibi-
lidade de penhora dos bens pessoas dos condôminos: 

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO (Relator):
Eminentes colegas, o recurso especial não merece ser 
provido.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora 
do patrimônio dos condôminos para a satisfação de dí-
vidas do condomínio edilício, também chamado hori-
zontal ou especial.

A solução dessa controvérsia passa necessariamente pela 
tormentosa questão da personalidade jurídica do condomínio 
horizontal ou edilício, que passo a analisar.

Inicialmente, verifica-se que o condomínio não está pre-
visto no rol de pessoas jurídicas de direito privado, elencado no 
art. 44 do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – as 
associações; II – as sociedades; III – as fundações. IV – as  

PELA MEDIDA MENOS GRAVOSA. 1. Controvérsia acerca da possibilidade 
de redirecionamento contra os condôminos de uma execução ajuizada por credor 
do condomínio horizontal. 2. Distinção entre condomínio horizontal e pessoa 
jurídica. Voto divergente no tópico de um dos integrantes da Terceira Turma. 3. 
Desnecessidade de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 
aos condomínios. 4. Possibilidade de redirecionamento da execução em relação 
aos condôminos após esgotadas as tentativas de constrição de bens do condomínio, 
em respeito ao princípio da menor onerosidade para o devedor. 5. Hipótese em 
que houve penhora de créditos, mas não se esgotaram as possibilidades de reali-
zação desses créditos em favor do exequente. 6. Redirecionamento da execução 
descabido no caso concreto, 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ – REsp: 1486478 PR 2014/0258449-3, Relator: Ministro PAULO DE 
TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/04/2016, T3 – TERCEI-
RA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2016)
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organizações religiosas; V – os partidos políticos.  VI – as 
empresas individuais de responsabilidade limitada. § 1º. São 
livres a criação, a organização, a estruturação interna e o fun-
cionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder 
público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos consti-
tutivos e necessários ao seu funcionamento. § 2º. As disposi-
ções concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às 
sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste 
Código. § 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcio-
narão conforme o disposto em lei específica. (Incluído pela Lei 
nº 10.825, de 22.12.2003)

Analisando-se esse rol de entidades, pode-se identificar, 
em todas elas, a pré-existência de uma comunhão de vontades 
(affectio societatis) dirigida ao desempenho de um objeto social 
comum (no caso das fundações, há a vontade do instituidor).

No caso dos condomínios edilícios, embora seja necessário 
um ato de vontade para instituí-lo, o elemento essencial não é 
a comunhão de vontades, mas a titularidade de um direito real.

Sobre esse ponto, confira-se a lição de Caio Mário da Silva 
Pereira, verbis:

A reunião dos condôminos é destituída de personali-
dade. Falta completamente a ‘affectio societatis’. E, se 
um vínculo jurídico os congrega, não é, certamente, 
pessoal, mas real, representados os direitos dos condô-
minos pelos atributos dominiais sobre a unidade e uma 
copropriedade indivisa, indissociável daqueles, sobre as 
coisas comuns.

Seu fundamento contratualista, outrora admitido, hoje 
perdeu terreno, porque sua força coercitiva ultrapassa as pessoas 


