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CAPÍ TULO VI I  
Do Condom ínio Edilício 

Seção I  
Disposições Gerais 

        Art . 1.331. Pode haver, em  edificações, partes que são propr iedade exclusiva, e partes que são 
propr iedade com um  dos condôm inos. 

        § 1o As par tes suscet íveis de ut ilização independente, tais como apartam entos, escr itór ios, 
salas, lojas, sobrelojas ou abr igos para veículos, com  as respect ivas frações ideais no solo e nas 
out ras partes com uns, sujeitam -se a propr iedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas 
livrem ente por seus propr ietár ios. 

        § 2o O solo, a est rutura do prédio, o telhado, a rede geral de distr ibuição de água, esgoto, gás 
e elet r icidade, a calefação e refr igeração cent rais, e as dem ais partes com uns, inclusive o acesso ao 
logradouro público, são ut ilizados em  comum  pelos condôm inos, não podendo ser alienados 
separadam ente, ou divididos. 

        § 3o A fração ideal no solo e nas outras par tes com uns é proporcional ao valor  da unidade 
im obiliár ia, o qual se calcula em  relação ao conjunto da edificação. (ant iga redação) 

         § 3º  A cada unidade im obiliár ia caberá, com o parte inseparável, um a fração ideal no solo e nas 
out ras partes com uns, que será ident if icada em  form a decim al ou ordinár ia no inst rum ento de 
inst ituição do condom ínio. (nova redação dada pela Lei 10931 de 02/ 08/ 2004)   

        § 4o Nenhum a unidade im obiliár ia pode ser pr ivada do acesso ao logradouro público. 

        § 5o O terraço de cobertura é parte com um , salvo disposição cont rár ia da escr itura de 
const ituição do condom ínio. 

        Art . 1.332. I nst itui-se o condom ínio edilício por ato entre vivos ou testam ento, regist rado no 
Cartór io de Regist ro de I móveis, devendo constar daquele ato, além  do disposto em  lei especial:  

        I  -  a discr im inação e indiv idualização das unidades de propr iedade exclusiva, est rem adas um a 
das out ras e das par tes comuns;  

        I I  -  a determinação da fração ideal at r ibuída a cada unidade, relat ivam ente ao terreno e partes 
com uns;  

        I I I  -  o fim  a que as unidades se dest inam . 

        Art . 1.333. A convenção que const itui o condom ínio edilício deve ser subscr ita pelos t it ulares 
de, no m ínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obr igatór ia para os t itulares de 
direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham  posse ou detenção. 

        Parágrafo único. Para ser oponível cont ra terceiros, a convenção do condom ínio deverá ser 
regist rada no Cartór io de Regist ro de I móveis. 

        Art . 1.334. Além  das cláusulas refer idas no art . 1.332 e das que os interessados houverem  por 
bem  est ipular, a convenção determ inará:  

        I  -  a quota proporcional e o m odo de pagam ento das contr ibuições dos condôm inos para 
atender às despesas ordinárias e ext raordinár ias do condom ínio;  

        I I  -  sua form a de adm inist ração;  

        I I I  -  a competência das assem bléias, form a de sua convocação e quorum  exigido para as 
deliberações;  

        I V -  as sanções a que estão sujeitos os condôm inos, ou possuidores;  

        V -  o regim ento interno. 



        § 1o A convenção poderá ser feita por escr itura pública ou por  inst rum ento part icular . 

        § 2o São equiparados aos propr ietár ios, para os fins deste art igo, salvo disposição em  
contrár io, os prom itentes com pradores e os cessionár ios de direitos relat ivos às unidades 
autônom as. 

        Art . 1.335. São direitos do condôm ino:  

        I  -  usar, fruir  e livrem ente dispor das suas unidades;  

        I I  -  usar das partes com uns, conform e a sua dest inação, e contanto que não exclua a ut ilização 
dos demais compossuidores;  

        I I I  -  votar nas deliberações da assem bléia e delas part icipar, estando quite. 

        Art . 1.336. São deveres do condôm ino:  

         I  -  Contr ibuir  para as despesas do condom ínio, na proporção de suas frações ideais;  (ant iga 
redação)  

         I  -  cont r ibuir  para as despesas do condom ínio na proporção das suas frações ideais, salvo 
disposição em  contrár io na convenção;  (nova redação dada pela Lei 10.931 de 02/ 08/ 2004)   

        I I  -  não realizar obras que comprom etam  a segurança da edificação;  

        I I I  -  não alterar a forma e a cor  da fachada, das partes e esquadr ias externas;  

        I V -  dar às suas partes a m esm a dest inação que tem  a edificação, e não as ut ilizar de m aneira 
prejudicial ao sossego, salubr idade e segurança dos possuidores, ou aos bons costum es. 

        § 1o O condôm ino que não pagar a sua contr ibuição ficará sujeito aos juros m oratór ios 
convencionados ou, não sendo previstos, os de um  por  cento ao m ês e m ulta de até dois por cento 
sobre o débito. 

        § 2o O condôm ino, que não cumprir  qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos I I  a I V, 
pagará a multa prevista no ato const itut ivo ou na convenção, não podendo ela ser  super ior  a cinco 
vezes o valor de suas contr ibuições m ensais, independentem ente das perdas e danos que se 
apurarem ;  não havendo disposição expressa, caberá à assem bléia geral, por dois terços no m ínimo 
dos condôm inos restantes, deliberar sobre a cobrança da m ulta. 

        Art . 1337. O condôm ino, ou possuidor, que não cum pre reiteradam ente com os seus deveres 
perante o condom ínio poderá, por deliberação de t rês quartos dos condôm inos restantes, ser 
constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor  at r ibuído à cont r ibuição para as 
despesas condom iniais, conform e a gravidade das faltas e a reiteração, independentem ente das 
perdas e danos que se apurem . 

        Parágrafo único. O condôm ino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento ant i- social, 
gerar incompat ibilidade de convivência com  os dem ais condôm inos ou possuidores, poderá ser 
constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor at r ibuído à cont r ibuição para as 
despesas condom iniais, at é ulter ior  deliberação da assem bléia. 

        Art . 1.338. Resolvendo o condôm ino alugar área no abr igo para veículos, prefer ir -se-á, em  
condições iguais, qualquer dos condôm inos a est ranhos, e, ent re todos, os possuidores. 

        Art . 1.339. Os direitos de cada condôm ino às partes comuns são inseparáveis de sua 
propr iedade exclusiva;  são tam bém  inseparáveis das frações ideais correspondentes as unidades 
im obiliár ias, com  as suas partes acessór ias. 

        § 1o Nos casos deste art igo é proibido alienar ou gravar os bens em  separado. 

        § 2o É perm it ido ao condôm ino alienar parte acessór ia de sua unidade im obiliár ia a out ro 
condôm ino, só podendo fazê- lo a terceiro se essa faculdade constar do ato const itut ivo do 
condom ínio, e se a ela não se opuser a respect iva assem bléia geral. 

        Art . 1.340. As despesas relat ivas a partes com uns de uso exclusivo de um  condôm ino, ou de 
alguns deles, incum bem  a quem  delas se serve. 

        Art . 1.341. A realização de obras no condom ínio depende:  



        I  -  se voluptuár ias, de voto de dois terços dos condôm inos;  

        I I  -  se úteis, de voto da m aior ia dos condôm inos. 

        § 1o As obras ou reparações necessár ias podem  ser realizadas, independentemente de 
autor ização, pelo síndico, ou, em  caso de om issão ou im pedim ento deste, por qualquer condôm ino. 

        § 2o Se as obras ou reparos necessár ios forem  urgentes e im por tarem  em  despesas 
excessivas, determ inada sua realização, o síndico ou o condôm ino que tomou a iniciat iva delas dará 
ciência à assem bléia, que deverá ser  convocada im ediatam ente. 

        § 3o Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessár ios, que importarem  em  despesas 
excessivas, som ente poderão ser efetuadas após autor ização da assem bléia, especialm ente 
convocada pelo síndico, ou, em  caso de om issão ou impedim ento deste, por  qualquer dos 
condôm inos. 

        § 4o O condôm ino que realizar  obras ou reparos necessár ios será reem bolsado das despesas 
que efetuar, não tendo direito à rest ituição das que fizer com  obras ou reparos de out ra natureza, 
em bora de interesse comum. 

        Art . 1.342. A realização de obras, em  partes com uns, em  acréscim o às já existentes, a fim  de 
lhes facilitar  ou aum entar a ut ilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos 
condôm inos, não sendo perm it idas construções, nas partes com uns, suscet íveis de prejudicar a 
ut ilização, por qualquer dos condôm inos, das partes própr ias, ou com uns. 

        Art . 1.343. A construção de out ro pavim ento, ou, no solo com um , de outro edifício, dest inado a 
conter novas unidades imobiliár ias, depende da aprovação da unanim idade dos condôm inos. 

        Art . 1.344. Ao propr ietár io do ter raço de cobertura incum bem  as despesas da sua conservação, 
de modo que não haja danos às unidades imobiliár ias infer iores. 

        Art . 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em  relação ao 
condom ínio, inclusive m ultas e juros moratór ios. 

        Art . 1.346. É obr igatório o seguro de toda a edificação contra o r isco de incêndio ou dest ruição, 
total ou parcial. 

Seção I I  
Da Adm inist ração do Condom ínio 

        Art . 1.347. A assem bléia escolherá um  síndico, que poderá não ser condôm ino, para 
adm inist rar  o condom ínio, por  prazo não super ior  a dois anos, o qual poderá renovar-se. 

        Art . 1.348. Com pete ao síndico:  

        I  -  convocar a assem bléia dos condôm inos;  

        I I  -  representar, at iva e passivam ente, o condom ínio, prat icando, em  juízo ou fora dele, os atos 
necessár ios à defesa dos interesses com uns;  

        I I I  -  dar im ediato conhecim ento à assem bléia da existência de procedim ento judicial ou 
adm inist rat ivo, de interesse do      condom ínio;  

        I V -  cum prir  e fazer  cum prir  a convenção, o regimento interno e as determ inações da 
assem bléia;  

        V -  diligenciar a conservação e a guarda das partes com uns e zelar pela prestação dos serviços 
que interessem  aos      possuidores;  

        VI  -  elaborar o orçam ento da receita e da despesa relat iva a cada ano;  

        VI I  -  cobrar dos condôm inos as suas contr ibuições, bem  como impor e cobrar as m ultas 
devidas;  

        VI I I  -  prestar contas à assem bléia, anualm ente e quando exigidas;  

        I X -  realizar o seguro da edificação. 

        § 1o Poderá a assem bléia invest ir  outra pessoa, em  lugar do síndico, em  poderes de 



representação. 

        § 2o O síndico pode transfer ir  a out rem , total ou parcialm ente, os poderes de representação ou 
as funções adm inist rat ivas, m ediante aprovação da assem bléia, salvo disposição em  contrár io da 
convenção. 

        Art . 1.349. A assem bléia, especialm ente convocada para o fim  estabelecido no § 2o do ar t igo 
antecedente, poderá, pelo voto da m aior ia absoluta de seus m em bros, dest ituir  o síndico que 
prat icar ir regular idades, não prestar contas, ou não administ rar  convenientem ente o condom ínio. 

        Art . 1.350. Convocará o síndico, anualm ente, reunião da assem bléia dos condôm inos, na form a 
prevista na convenção, a fim  de aprovar o orçam ento das despesas, as cont r ibuições dos 
condôm inos e a prestação de contas, e eventualm ente eleger- lhe o subst ituto e alterar o regim ento 
interno. 

        § 1o Se o síndico não convocar a assem bléia, um  quarto dos condôm inos poderá fazê- lo. 

        § 2o Se a assem bléia não se reunir , o juiz decidirá, a requer im ento de qualquer condôm ino. 

         Ar t . 1.351. Depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôm inos a alteração da 
convenção e do regim ento interno;  a m udança da dest inação do edifício, ou da unidade imobiliár ia, 
depende de aprovação pela unanim idade dos condôm inos. (ant iga redação)  

      "  Art . 1.351. Depende da aprovação de 2/ 3 (dois terços)  dos votos dos condôm inos a alteração 
da convenção;  a mudança da dest inação do edifício, ou da unidade im obiliár ia, depende da 
aprovação pela unanim idade dos condôm inos."  (NR)  -  Nova redação dada pela Lei 10.931 de 
02/ 08/ 2004  

        Art . 1.352. Salvo quando exigido quorum  especial,  as deliberações da assem bléia serão 
tom adas, em  pr im eira convocação, por m aior ia de votos dos condôm inos presentes que representem  
pelo m enos m etade das frações ideais. 

        Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas out ras partes 
com uns pertencentes a cada condôm ino, salvo disposição diversa da convenção de const ituição do 
condom ínio. 

        Art . 1.353. Em  segunda convocação, a assem bléia poderá deliberar por  m aior ia dos votos dos 
presentes, salvo quando exigido quorum especial. 

        Art . 1.354. A assem bléia não poderá deliberar se todos os condôm inos não forem  convocados 
para a reunião. 

        Art . 1.355. Assem bléias ext raordinár ias poderão ser convocadas pelo síndico ou por  um  quar to 
dos condôm inos. 

        Art . 1.356. Poderá haver no condom ínio um  conselho fiscal, composto de t rês m em bros, eleitos 
pela assem bléia, por prazo não super ior  a dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do 
síndico. 

Seção I I I  
Da Ext inção do Condom ínio 

        Art . 1.357. Se a edificação for  total ou consideravelm ente dest ruída, ou am eace ruína, os 
condôm inos deliberarão em  assem bléia sobre a reconst rução, ou venda, por votos que representem  
m etade m ais um a das frações ideais. 

        § 1o Deliberada a reconst rução, poderá o condôm ino exim ir -se do pagam ento das despesas 
respect ivas, alienando os seus direitos a outros condôm inos, m ediante avaliação judicial. 

        § 2o Realizada a venda, em  que se prefer irá, em  condições iguais de oferta, o condôm ino ao 
est ranho, será repart ido o apurado entre os condôm inos, proporcionalm ente ao valor  das suas 
unidades imobiliár ias. 

        Art . 1.358. Se ocorrer desapropr iação, a indenização será repart ida na proporção a que se 
refere o § 2o do art igo antecedente. 
 


