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1.  O CONDOMÍNIO: CONSIDERAÇÕES GERAIS.

 Discorrendo sobre a sociologia da propriedade, CAIO

MÁRIO DA SILVA PEREIRA lembra que “a propriedade é um encadeamento místico

entre o indivíduo e a coisa”, consagrando-se  “como extensão da própria pessoa”1.

A palavra propriedade vem do latim proprietas, derivada

de proprius, significando o que pertence a uma pessoa. Ainda, segundo o escólio de

SERPA LOPES, a palavra “deriva de domare, significando sujeitar ou dominar, idéia

correspondente à de domus, casa, em que o senhor da casa se denomina dominus.

                                                
1 Condomínio e Incorporações. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 22.
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Conseqüentemente, domínio significa superioridade, dominação, poder que se exerce

sobre as coisas, que a este respeito estiverem submetidas”2.

Embora no Direito romano a palavra dominium tivesse um

significado mais extenso que o de propriedade, “porquanto a primeira servia para indicar

tudo quanto pertencia ao chefe da casa, mesmo que se tratasse de um usufruto, ao passo

que a palavra proprietas tinha um sentido mais restrito”3, com o passar do tempo foi-se

tornando indistinto o uso das expressões domínio e propriedade, inclusive na própria lei

(p. ex.: arts. 505, 525, 526, 527, 530, 533 do Código Civil/1916).

Do domínio, derivou-se o condomínio, consubstanciado

pela divisão da propriedade, ou pelo domínio compartilhado entre diversas pessoas, noção

esta que nem sempre foi bem aceita. CLÓVIS BEVILÁCQUA, por exemplo, assinalou

que  “em regra, o condomínio é o estado anormal da propriedade”4, visto que, se o

domínio é um direito por sua natureza exclusivo, a existência de uma co-titularidade importa

numa anormalidade de sua estrutura.

 Deixada de lado a discussão travada entre as diversas

correntes doutrinárias em torno da natureza do condomínio, interessa aqui apenas a idéia

fundamental do instituto, que se centra naquela forma de comunhão em virtude da qual a

propriedade de uma coisa corpórea pertence a uma pluralidade de pessoas por quotas-

partes qualitativamente iguais.

É importante destacar que essa comunhão não se confunde

com a sociedade, pois entre uma e outra há muitas diferenças: na sociedade o laço é

pessoal; na comunhão é real; a sociedade surge a partir do concurso de vontades, da

                                                
2 Curso de Direito Civil. Direito das Coisas. Vol. VI. 4ª ed. rev. e atualiz. p/ José Serpa Santa Maria. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1996, p. 282.
3 SERPA LOPES, ob. cit., p. 282.
4 Direito das Coisas. Vol. I. 4ª ed. atual. p/ José Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 214.
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convenção realizada affectio societatis; a comunhão não exige esse concurso e pode

surgir até mesmo contra a vontade dos interessados; a sociedade pressupõe o intuito de

lucro; a comunhão não; na sociedade os bens pertencem ao fundo social; na comunhão, o

domínio pertence a cada um, que aliena ou grava, livremente, a sua fração; etc.

Em síntese, no condomínio há  “uma relação de igualdades

que se limitam reciprocamente; uma situação de equilíbrio que torna possível a coexistência

de direitos iguais sobre a mesma coisa, limitando em cada um o poder de gozo e de

disposição da mesma, tanto quanto é exigido por igual direito dos outros”5. Ou em outras

palavras, no condomínio a coisa indivisível pertence em conjunto a várias pessoas e a parte

de cada uma não é uma parte material, mas uma quota-parte, expressa percentualmente ou

em fração. No condomínio, portanto, é o direito de propriedade que é partilhado entre os

condôminos e não a própria coisa.

O nosso direito contempla basicamente duas grandes

espécies de condomínio, o clássico, chamado pelo Código Civil/2002 de “condomínio

geral”, e o edilício. O clássico abarca as subespécies do condomínio voluntário, que é

aquele que nasce da vontade dos interessados, e do condomínio incidente ou legal, que não

resulta de manifestação de vontade, mas sim de outras situações, como por exemplo a

sucessão hereditária ou o direito de vizinhança, nos casos das paredes, cercas, valas e

muros divisórios etc. E o edilício compreende o chamado “condomínio especial”,

conhecido também por várias outras denominações: “propriedade horizontal” (Caio Mário

da Silva Pereira); “condomínio relativo” (Carlos Maximiliano); “comunhão pro-indiviso”

(Caldas Brandão); “condomínio em edifícios” (J. Nascimento Franco);  “condomínio em

edifícios de apartamentos” (Washington de Barros Monteiro) etc.

                                                
5 CARLOS MAXIMILIANO. Condomínio. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p. 7.
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O condomínio edilício, que mais de perto interessa a este

estudo, ganhou força a partir do século passado, com a crescente vinda do homem do

campo para as cidades, em virtude do desenvolvimento urbano e industrial. Após a

Segunda Guerra Mundial, acentuou-se o fenômeno, gerando a necessidade do suprimento

de moradias, daí recebendo grande impulso a construção de edifícios. Substituindo as vilas

operárias, esta nova modalidade de grande construção propiciou melhor aproveitamento do

solo, barateamento de custos, oferta de infra-estrutura urbana e comercial etc.

O condomínio edilício integra assim essa transformação

consagrada na linha de evolução do individual para o social, fazendo deslocar o conceito

dominial da exclusividade para a utilização coletiva, conseqüentemente  “restando o poder

exclusivo reduzido a uma unidade no conjunto, e mesmo assim onerada de pesadas

restrições”6.

Essa utilização do edifício pelo agrupamento, em situação

coletiva, gerou a necessidade de um regime especial, que se vem aperfeiçoando ao longo

do tempo.

 No Brasil, a primeira legislação específica surgiu com o

Decreto nº 5.481, de 25.06.1928, que permitiu que os prédios de mais de cinco andares,

construídos com cimento armado e divididos em apartamentos ou escritórios, se

constituíssem em propriedades autônomas designadas numericamente e passíveis de serem

averbadas no registro imobiliário. Posteriormente, vieram outros diplomas legais, alterando

ou modificando o regramento da matéria: Decreto-lei nº 5.234, de 08.02.43; Lei nº 285, de

05.06.48; Lei nº 4.591, de 16.12.64; Decreto-lei nº 981, de 21.10.69; Lei nº 6.434, de

                                                
6 CAIO MÁRIO, Condomínio e Incorporações, p. 47.
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19.07.77; Lei nº 6.709, de 31.10.79; Lei nº 7.182, de 27.3.84; Lei nº 9.267, de 25.03.96,

e Medida Provisória nº 2.221, de 04.09.20017.

2.  A CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO.

“O condomínio edilício institui-se por ato entre vivos ou por

testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição do imóvel,

devendo nesse ato constitutivo, além do que dispuser a lei especial, constar,

obrigatoriamente: a) a discriminação e individualização das unidades autônomas, de

propriedade exclusiva; b) a determinação da fração ideal de cada unidade, relativamente ao

terreno e partes comuns; e c) o fim a que se destinam as mesmas unidades (art. 1.332,

incisos I a III)”8.

Mas como adverte CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,

na vida da propriedade horizontal não basta o ato de sua criação. “Os problemas

decorrentes da vizinhança próxima, a necessidade de regulamentar o comportamento dos

que se utilizam dos apartamentos e usam as partes comuns, o resguardo do patrimônio

coletivo, a imprescindibilidade de se coibir a conduta desrespeitosa aos direitos recíprocos

dos co-proprietários, a desconformidade de padrões de educação destes, a conveniência

de se estabelecer um regime harmônico de relações que elimine ou reduza ao mínimo as

zonas de atritos implicam na instituição de um estatuto disciplinar das relações internas

dos condôminos, ou convenção  do condomínio”9.

A convenção, portanto, reúne as normas reguladoras da

vida em comum, “de forma a suprir as disposições legais no que diz respeito às condições

                                                
7 ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO. “O Condomínio no Novo Código Civil”. In O Novo Código Civil.
Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale. Coord. p. Domingos Franciulli Netto et. al. São Paulo:
LTR, 2003, p. 1.024/1025.
8 Idem, p. 1027.
9 Condomínio e Incorporações, p. 123.
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peculiares de cada edifício, aumentando a soma de deveres, pautando o comportamento

individual em benefício da coexistência, estabelecendo critérios de solução das

divergências, máximas de orientação das deliberações, forma de convocação da

assembléia, quorum de instalação e votação etc.”10.

Tão importante é a convenção que a lei atual exige seja

subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das frações ideais (art. 1333,

Código Civil), bem como estabelece quais cláusulas obrigatórias deve conter (arts. 1.332 e

1.334).

2.1  NATUREZA JURÍDICA.

Como atrás foi dito, o condomínio não se confunde com a

sociedade, pois nele não há affectio societatis nem se obrigam as pessoas “a contribuir,

com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos

resultados” (art. 981, Código Civil/2002). Não se confunde, também, com a associação,

pois esta se constitui  “pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”

(art. 53, Código Civil/2002).

Por outro lado, não obstante a autoridade daqueles que

sustentam o caráter contratual da convenção (entre outros, Benderski, Serpa Lopes,

Campos Batalha), impossível aceitar essa tese, visto que, como bem lembra JOÃO

BATISTA LOPES, “a convenção se reveste de força vinculante que atinge não só os que

dela participam, mas todos os que ingressam no universo do condomínio (v. g.,

adquirentes, locatários etc.)”11.

                                                
10 Idem, p. 124.
11 “Natureza Jurídica da Convenção de Condomínio”. In Aspectos Controvertidos do Novo Código
Civil. Escritos em Homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves. Coord. ARRUDA ALVIM et al.
São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2003, p. 382.
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Aliás, o que prevalece na convenção de condomínio “não é

o acordo das partes - em rigor técnico, sequer há cogitar de partes - mas a sujeição dos

condôminos e de terceiros ao regime legal próprio desse novo direito real”12.

Inclusive, quando o condomínio decorre de incorporação,

na prática a convenção é uma carta outorgada pelo incorporador (art. 32, j, Lei nº

4.591/64).

Não é possível também acolher a tese de que a convenção

teria natureza mista, por conter traços contratuais e traços institucionais, posto que, como

afirmado, a convenção desborda dos que participam de sua elaboração ou de sua votação.

Portanto, a natureza jurídica da convenção só pode ser a

normativa. Como leciona J. NASCIMENTO FRANCO, a convenção é  “uma autêntica lei

interna da comunidade, destinada a regrar o comportamento não dos condôminos, mas de

todas as pessoas que ocupem o edifício, na qualidade de seus sucessores, prepostos,

inquilinos, comodatários etc.”13, de sorte que sua interpretação  “deve reger-se pelos

critérios científicos que regem a interpretação das leis”14.

Sustentando o caráter normativo da convenção do

condomínio, o douto CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA lembra que mesmo aqueles

que afirmam o caráter contratual da convenção  “concedem que se trata de uma instituição

contratual sui generis”15. E explica:

“Os atos jurídicos, lato sensu, abrangem, então, várias
classes como sejam: ato-regra, ato subjetivo, ato-condição,
ato jurisdicional.

                                                
12 Idem, p. 382.
13 Condomínio, p. 129.
14 JOÃO BATISTA LOPES. Ob. cit, p. 383.
15 Condomínio e Incorporações, p. 129.
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Nesta classificação encontra guarida a convenção do
condomínio, como um ato-regra, que se define como a
manifestação de vontade dotada de força obrigatória e apta
a pautar um comportamento individual. No primeiro plano
do ato-regra está a lei, como expressão volitiva do grupo
social.

Mas, no caso de um agrupamento de indivíduos elaborar
um complexo de normas de conduta, com caráter cogente e
efeito normativo, pode-se dizer que são redigidas regulae
iuris, com toda a nitidez de normas jurídicas, diferindo
entretanto da lei em que esta é um comando geral, enquanto
aquelas sujeitam um agrupamento mais reduzido. Outro
ponto diferencial está em que a subordinação à lei
independe da anuência do subordinado, enquanto que as
outras disciplinam o comportamento de quantos
voluntariamente integram aquele grupamento ou
eventualmente se acham na situação peculiar de
participação, ainda que momentânea, de uma dada situação.
Estas normas são, pois, uma fonte formal de direito, têm
força obrigatória, e o direito que se destarte se constitui é
chamado de estatutário, ou corporativo.”16

Portanto, respeitados os posicionamentos em contrário,

dúvida não resta de que a natureza jurídica da convenção do condomínio só pode ser de

caráter normativo, donde “as regras que orientam sua interpretação são as de hermenêutica

das leis. Leva-se em conta a interpretação gramatical, sistemática, teleológica e histórica.

Com muita freqüência, o juiz é chamado a interpretar disposições de normas condominiais

e deve fazê-lo com bom-senso e eqüidade”17.

Na jurisprudência, a orientação não discrepa, sendo

reiterados os julgados neste sentido: “A natureza jurídica da Convenção de Condomínio vai

além de simples relação contratual para assumir contornos de ato normativo institucional

                                                
16 Idem, p. 130.
17 SÍLVIO DE SALVO VENOSA. Código Civil Comentado. Vol. II. São paulo: Atlas, 2003, p. 465.
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que obriga a todos os condôminos a obedecê-la e mesmo terceiros que eventualmente

ingressem no campo de sua incidência”18.

2.2.  CONTEÚDO.

Como  “lei interna” do condomínio, a convenção se destina

a suprir as disposições legais no que diz respeito às condições peculiares de cada edifício.

Cabe-lhe, portanto, a normatização da convivência interna, conforme os peculiares

interesses dos condôminos, mas sempre nos limites da lei geral, ou como diz JOÃO

BATISTA LOPES: “Funciona ela, na verdade, como simples subsistema vinculado ao

sistema da lei condominial, com o qual não pode conflitar”19.

Ainda, como complementa o referido jurista, neste campo

“restrita é a liberdade dos particulares, porque o legislador, atento à importância sócio-

econômica do instituto, cuidou de submetê-lo a rígida disciplina, para atender ao princípio

da ordem pública ad instar do que ocorre no campo da locação imobiliária”20.

O Código Civil/2002, tal qual fazia a Lei nº 4.591/64 (art.

9º, § 3º), enumera os requisitos indispensáveis que a convenção deve conter. São eles:

“Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1332
e das que os interessados houverem por bem estipular, a
convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das
contribuições dos condôminos para atender às despesas
ordinárias e extraordinárias do condomínio;

II - sua forma de administração;

                                                
18 2º TA CIVIL SP:  Ap. s/ Rev. 696.508-00/0 - 11ª Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 29.7.2003; Ap.
s/ Rev. 666.781-00/0 - 4ª Câm. - Rel. Juiz JÚLIO VIDAL - J. 31.7.2003; Ap. c/ Rev. 333.368-00/9 - 2ª Câm. -
Rel. Juiz FERRAZ DE ARRUDA - J. 19.4.93 'in' JTA (Lex) 144/354.
19 Condomínio. 7ª ed., rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2000, p. 79.
20 Idem, p. 84.
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III - a competência das assembléias, forma de sua
convocação e quorum exigido para as deliberações;

 IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos,
ou possuidores;

V - o regimento interno.

§ 1º. A convenção poderá ser feita por escritura
pública ou por instrumento particular.

 § 2º. São equiparados aos proprietários, para os fins
deste artigo, salvo disposição em contrário, os
promitentes compradores e os cessionários de direitos
relativos às unidades autônomas.”

De sua vez, as cláusulas previstas no artigo 1.332 são:

“Art. 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato
entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de
Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além
do disposto em lei especial:

I - a discriminação e individuação das unidades de
propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das
partes comuns;

II - a determinação da fração ideal atribuída a cada
unidade, relativamente ao terreno e partes comuns;

III - o fim a que as unidades se destinam.”

Conquanto integrante da convenção, o regimento interno

normalmente é redigido à parte, posto que, além de estar sujeito a alterações mais

freqüentes, tem a finalidade de traçar normas minuciosas sobre o uso das coisas comuns,

funcionamento do edifício, proibições etc. Não custa lembrar, ainda, que ele apenas visa a

complementar a convenção, portanto não podendo alterá-la nem ultrapassá-la.

2.3.  VALIDADE E EFICÁCIA.

Traduzindo a vontade da maioria qualificada, entre os

condôminos ou titulares de direitos sobre as unidades, a convenção se torna obrigatória
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desde logo. Mas em relação a terceiros, o registro no Cartório de Registro de Imóveis é

requisito de eficácia. É o que dispõe o Código Civil:

“Art. 1333. A convenção que constitui o condomínio
edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo
2/3 (dois terços) das frações ideais e torna-se, desde
logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as
unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou
detenção.

Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros,
a convenção do condomínio deverá ser registrada no
Cartório de Registro de Imóveis.”

Em suma: “O registro da convenção condominial é

pressuposto de regularidade; não o é quanto à existência; ademais, quando menos, na

ausência do ato registral, há situação de fato digna de tutela”21.

3.  O NOVO ORDENAMENTO JURÍDICO.

“Chamamos de ‘ordenamento jurídico’ ao conjunto de

normas, emanadas do poder competente, que regulam a vida do homem em sociedade e

cuja observância por parte de todos representa o ideal de qualquer sociedade civilizada”22.

Até quando entrou em vigor o Novo Código Civil,  o

condomínio edilício era regido pela Lei nº 4.591/64 e legislação posterior já citada.

Atualmente, a matéria é regulada pelos artigos 1.331 a 1.358 do Código Civil/2002, que

revogou tacitamente a primeira parte daquela Lei (arts. 1º a 27), restando vigentes apenas

as disposições que não colidam (ou não tenham sido reguladas, como as incorporações)

com o novo diploma legal.

                                                
21 LUIZ EDSON FACHIM. Comentários ao Código Civil. Vol. 15. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 236.
22 PEDRO ELIAS AVVAD. Condomínio em Edificações no Novo Código Civil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003, p. 27.
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A despeito da autoridade e do status de legislação

codificada, a nova Lei Civil deixou a desejar. Como destacam CARLOS ALBERTO

DABUS MALUF23 e AMÉRICO ISIDORO ANGÉLICO24,  o novo Código perdeu a

oportunidade de sanar falhas existentes, dispondo sobre a personalidade jurídica do

condomínio, que permanece indefinida, ou regulando expressamente situações novas ou

incidentes, tais como o condomínio de casas, os “flats”, a restrição de direitos dos

condôminos, a exclusão do condômino etc.

Resta, pois, esperar sejam tais questões oportunamente

reguladas, até porque como salientou MIGUEL REALE, a promulgação de um código

“não estanca o processo legislativo, sendo compreensível que ele poderá a qualquer tempo

ser reajustado ou completado”25.

3.1.  DIREITO INTERTEMPORAL.

O Direito Intertemporal está ligado ao problema da

aplicação da lei no tempo. Serve ele a fixar o alcance do império de duas normas que se

seguem, delimitando o domínio de cada uma, de modo a que se possa saber qual o regime

disciplinador das relações jurídicas surgidas ou em curso no tempo intermédio entre o

domínio da lei anterior e da lei subsequente.

A tarefa não é fácil, posto que a dinâmica da vida produz

incontáveis situações, inviabilizando a elaboração de um  “direito transitório” que pudesse

resolver todos os problemas. Daí, resta ao aplicador da lei encontrar a solução caso a

caso, mediante aplicação dos critérios gerais destinados à solução dos conflitos de leis.

                                                
23 “O Condomínio Edilício no Novo Código Civil”. In Revista do Advogado. Novo Código Civil.
Aspectos Relevantes. Nº 68 - Dezembro/2002. São Paulo: AASP, p. 61-69.
24 Condomínio no Novo Código Civil. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2003.
25 Estudos Preliminares do Código Civil. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2003, p. 16.
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Um desses critérios, o maior deles, vem previsto na

Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso XXXVI, estabelece: “a lei não

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Tal princípio é repetido no artigo 6º da Lei nº 4.657, de

04.09.42, chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e
a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado
segundo a lei vigente ao tempo em que efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o
seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como
aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou
condição, preestabelecida inalterável, a arbítrio de
outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a
decisão judicial de que já não caiba recurso.”

Vê-se, pois, que o cerne do Direito Intertemporal está na

teoria da irretroatividade ou retroatividade das leis, pois a par de constituir uma limitação ao

próprio legislador, nela está a orientação que deve guiar o juiz para a solução das questões

transitórias não resolvidas pela lei nova.

3.2.  A TEORIA DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.

O saudoso jurista CARLOS MAXIMILIANO bem

lembrou que o princípio da irretroatividade é “um filho do progresso”, pois primitivamente

imperava a irrestrita aplicabilidade da lei aos fatos anteriores26.

Tal regra, por óbvio, não poderia mesmo prevalecer, pois

se o homem deve portar-se de acordo com a lei vigente, não pode ser posteriormente

                                                
26 Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p. 16.
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surpreendido, castigado ou punido por uma lei nova que venha para desfazer o que fora

feito de modo correto. Isso seria verdadeiro disparate, atentando contra a segurança

jurídica e comprometendo a confiança na estabilidade do Direito.

Bem por isso, enfatizou BENJAMIM CONSTANT:  “A

retroatividade é o maior atentado que a lei possa cometer; é o despedaçamento do pacto

social, a anulação das condições em virtude das quais a sociedade tem o direito de exigir

obediência do indivíduo; ela lhe arrebata as garantias que ela mesma lhe assegurava em

troca daquela obediência, que é um sacrifício”27.

É preciso, porém, bem entender a teoria ora em estudo,

pois se por um lado a aquisição de direito estabelece um vínculo que une um direito a um

indivíduo, por outro deve-se ter em mente que a existência de direitos não se confunde com

aquisição de direitos. A aquisição abrange o direito no sentido subjetivo, enquanto a

existência diz respeito ao sentido objetivo, que nem sempre será imutável.

Para explicar se a lei retroage ou não, ou até em que ponto

pode retroagir, muitas teorias foram criadas. As mais lembradas são as de SAVIGNY e de

GABBA, que se baseiam na doutrina clássica da irretroatividade, e a de ROUBIER, que se

assenta na teoria dos fatos consumados.

Para SAVIGNY, o problema do conflito das leis no tempo

se resolve tendo em vista a natureza das leis, ou conforme a natureza dos fatos que elas

regulem. E propõe a divisão em duas grandes categorias: a) as normas que se referem à

aquisição dos direitos; e b) as normas relativas à existência dos direitos, ou ao seu modo de

ser e às suas transformações. As leis da primeira categoria não se aplicam retroativamente,

pois não podem exercer influência sobre o fato passado nem sobre as suas conseqüências

                                                
27 Apud CARLOS MAXIMILIANO, Direito Intertemporal, p. 23.
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posteriores, enquanto as da segunda categorias podem retroagir, pois extinto um instituto

jurídico ficam abolidas as relações jurídicas constituídas no domínio da lei anterior.

Já GABBA observa que o grande problema de

irretroatividade das leis está em que se não firam os direitos, que se constituíram graças ao

império da lei antiga e em sua plena conformidade.

“O que é iníquo, é tomarem-se essas situações regularmente

constituídas e depois permitir-se que sejam abolidas pelo advento de uma lei nova, com

que não poderiam contar os seus titulares e então diz ele: nada de procurarmos o critério da

retroatividade ou da irretroatividade na própria natureza da norma jurídica, procuramo-la

nessa situação jurídica, que se constituiu à sombra da lei anterior e que não desejávamos

ver atacada, e para isto elabora a noção de direito adquirido”28.

De sua vez, ROUBIER procura fazer distinção do efeito

retroativo e do efeito imediato da lei, sendo o retroativo proibido, enquanto o imediato não

é, porque, em princípio, uma lei nova deve ser aplicada desde logo, ainda que às situações

em curso. Ou como melhor resume ESPINOLA: “Todos os efeitos jurídicos produzidos

pela situação considerada, antes de entrar em vigor a lei nova, pertencem ao domínio da lei

antiga, e não lhe poderiam ser subtraídos sem retroatividade. Assim, apresentando-se uma

situação jurídica, cujos efeitos se manifestem durante certo período de tempo, a lei nova

determinará os efeitos que se produzirão depois de sua entrada em vigor, havendo, nisso,

apenas um efeito imediato; mas não poderia atingir os efeitos anteriores sem retroagir, quer

se trate de modificá-los, quer de aumentá-los ou diminuí-los”29.

Adotada qualquer destas, ou outra teoria das muitas

existentes, cumpre ao intérprete procurar a solução do eventual conflito dentro dos

                                                
28 Cf. SAN TIAGO DANTAS. Programa de Direito Civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1979, p. 113.
29 EDUARDO ESPINOLA e EDUARDO ESPINOLA FILHO. A Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro. Vol. 1. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 248.
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princípios fundamentais da ciência jurídica. E ao realizar essa tarefa,  “há-de o jurista ter em

mente não só a necessidade de não sujeitar a fé na segurança e na estabilidade das relações

validamente constituídas ao temor de possíveis perturbações provocadas por novos

preceitos obrigatórios, mas, ainda, a necessidade de respeitar as alterações produzidas pela

evolução da própria vida social, necessidades que precisam ser devidamente avaliadas e

conciliadas”30.

3.3.  EFEITOS IMEDIATOS DA LEI NOVA.

O artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil assim

dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a
lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de
que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrária, a lei revogada
não se restaura por ter a lei revogadora perdido a
vigência.”

Disso resulta que, no instante em que uma lei nova passa a

vigorar, a anterior perde a sua vigência, conseqüentemente não se aplicando senão aos atos

e fatos praticados sob a sua égide. Tendo aplicação imediata, conforme dispõe o artigo 6º

da Lei de Introdução, a lei nova passa então a regular para o futuro, salvo as exceções

expressas.

                                                
30 VICENTE RÁO. O Direito e a Vida dos Direitos. 5ª ed. anotada e atual. p/ Ovídio Rocha Barros
Sandoval. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 1999, p. 364.
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Essas exceções ao princípio da aplicação imediata da lei

são aquelas já vistas, ou seja, o respeito aos direitos adquiridos, ao ato jurídico perfeito e à

coisa julgada.

O direito adquirido como define a lei (art. 6º, § 2º, Lei de

Introdução) é aquele que se pode exercer, cuja aquisição se completou, sem subordinação

a termo ou condição, e os de eficácia circunscrita a um termo final.  “Para que um direito se

repute completamente adquirido por uma pessoa, é necessário se verifiquem, em relação a

ela, todas as circunstâncias, a que a norma jurídica atribui esse efeito”31.

Em princípio, portanto, as expectativas de direito e os

direitos eventuais ficam sujeitos ao domínio da lei nova.

É fácil ver ainda que, na hipótese em estudo, o simples fato

de a convenção prever o percentual da multa moratória não se traduz em direito adquirido

algum, pois tal disposição encerra apenas ato-regra, portanto subordinado à lei vigente no

momento da produção de seus efeitos.

Como doutrinam CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES

GANDRA MARTINS32, baseados em ensinamento de GABBA, direitos adquiridos são

apenas aqueles que constituem  “uma utilidade concreta da pessoa”, seja em termos

pessoais ou de “fruição de vantagens patrimoniais”. E isso, obviamente não se verifica na

hipótese, pois a simples previsão de uma sanção não significa utilidade concreta, nem

vantagem patrimonial alguma, pelo menos até que se efetive a transgressão da norma. Ora,

sendo eventual transgressão ato futuro e incerto, evidente que deve submeter-se à lei do

tempo em que perpetrada, pois só aí é que produz efetivos efeitos.

                                                
31 ESPINOLA, Ob. Cit., p. 271.
32 Comentários à Constituição do Brasil. 2º vol. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 194-195.
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Ato jurídico perfeito, conforme diz a mesma Lei (art. 6º, §

1º), é aquele “já consumado”. Protegem-se, assim, as situações jurídicas definitivamente

constituídas, pois estas são o elemento gerador do direito adquirido.

Mas isso não significa, é óbvio, intangibilidade absoluta,

pois se assim fosse a vida no mundo restaria paralisada, uma vez que nada mais poderia ser

modificado. Ao preconizar o respeito ao ato jurídico, a Constituição teve por objetivo

preservar os fatos consumados, mas não o de engessar as relações jurídicas, tornando-as

imutáveis para todo o sempre. Fosse assim, nem a própria lei (que também perfaz um ato

jurídico perfeito) poderia ser mudada!

Portanto, como leciona VICENTE RÁO, aquilo que

fundamentalmente se deve distinguir em matéria de conflitos de leis no tempo “não é a

retroatividade da irretroatividade, mas a retroatividade dos efeitos imediatos da norma

jurídica superveniente”:

“Os fatos ou atos pretéritos e seus efeitos realizados sob o
império do preceito antigo não podem ser atingidos pelo
preceito novo sem retroatividade, a qual, salvo disposição
legal expressa em contrário, é sempre proibida.

Aplica-se o mesmo princípio aos fatos pendentes e
respectivos efeitos. Assim, a parte, desses fatos e efeitos,
produzida sob o domínio da norma anterior é respeitada pela
nova norma jurídica, mas a parte que se verifica sob a
vigência desta, a esta fica submetida.

As novas normas relativas aos modos de constituição ou
extinção das situações jurídicas não devem atingir a validade
ou invalidade dos fatos passados, que se constituíram ou
extinguiram, de conformidade com as normas então em vigor.

Os efeitos desses fatos, sim, desde que se verifiquem sob
a vigência da norma superveniente, por ela são disciplinados,
salvo algumas exceções.

Retroatividade e efeitos imediatos da norma obrigatória
são conceitos, pois, que não se confundem: enquanto aquela
age sobre o passado, estes tendem a disciplinar o presente e o
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futuro”33

E, por fim, a terceira ressalva é a da coisa julgada ou caso

julgado, que se consubstancia na decisão judicial de que já não caiba recurso (art. 6º, § 3º).

É princípio universal que as relações jurídicas resolvidas por

sentença transitada em julgado não são atingidas por qualquer lei posterior, até porque, no

fundo, a coisa julgada está compreendida no rol das situações definitivamente constituídas.

4.  A NECESSIDADE, OU NÃO, DE ALTERAR-SE A CONVENÇÃO PARA
ADAPTÁ-LA AO NOVO CÓDIGO CIVIL.

Nada impede que se promova alteração na convenção,

para adaptá-la ao novo regime legal. Mas isso não é indispensável nem, muito menos,

necessário.

Como já foi visto, a lei não pode retroagir nem atingir o ato

jurídico perfeito, salvo quando expressamente assim determine, de modo que as

convenções celebradas na vigência da Lei nº 4.591/64 têm plena aplicação e validade e

não necessitam ser modificadas para terem eficácia durante a vigência da nova lei.

No mais das vezes, a lei é apenas normativa, prevendo o

modo a ser cumprido o preceito nela contido, mas ressalvando disposição em contrário na

convenção. Logo, a convenção só precisará ser alterada se se pretender usar de modo

diverso a faculdade legal estabelecida. Mas é preciso não esquecer que, em razão “do

caráter cogente de que se reveste a legislação sobre o condomínio edilício, as cláusulas da

convenção que com ela conflitarem serão nulas de pleno direito”34. Ou em outras palavras:

                                                
33 O Direito e a Vida dos Direitos, p. 377.
34 JOÃO BATISTA LOPES, “Natureza Jurídica da Convenção de Condomínio”. Ob. cit., p. 383.
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“Como ‘lei interna do condomínio’, a convenção deve subordinar-se à Constituição

Federal e à lei civil, não podendo contrariá-las sob qualquer pretexto”35.

Noutros casos, os dispositivos legais contêm matéria nova,

auto-aplicáveis, portanto dispensando previsão na convenção.

Assim, como bem conclui PEDRO ELIAS AVVAD em

estudo específico, “em certas hipóteses, poderão, os interessados, alterar a convenção

para: a) dispor de forma diversa da que está prevista na lei; b) proibir algumas das

faculdades permitidas na lei, quando houver a ressalva de possível disposição em contrário

da convenção, e c) para usar das novas prerrogativas concedidas na lei e rever a limitação

às multas que estiverem previstas. Mas, na absoluta maioria dos casos, a lei nova é auto-

aplicável, independendo de alteração da convenção para que seus novos dispositivos

tenham eficácia, por isso, pode ser mantida na forma como estiver vigorando, enquanto sua

forma atual interessar aos condôminos”36.

5.  AS PENALIDADES MORATÓRIAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO.
PREVALÊNCIA, OU NÃO, APÓS O NOVO CÓDIGO CIVIL.

A Lei nº 4.591/64 estabelecia em seu artigo 12 que cada

condômino deveria concorrer nas despesas de condomínio, recolhendo, nos prazos

previsto na Convenção, a quota-parte que lhe coubesse em rateio. E acrescentava:

“§ 3º O condômino que não pagar a sua contribuição
no prazo fixado na Convenção fica sujeito ao juro
moratório de 1% (um por cento) ao mês, e multa de até
20% (vinte por cento) sobre o débito, que será
atualizado, se o estipular a Convenção, com aplicação
dos índices de correção monetária levantados pelo
Conselho Nacional de Economia, no caso de mora por
período igual ou superior a 6 (seis) meses.”

                                                
35 Idem, p. 386.
36 Condomínio em Edificações, p. 233.
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No Novo Código Civil, a matéria foi totalmente modificada,

dispondo o artigo 1.336 que é dever do condômino contribuir para as despesas do

condomínio, na proporção de suas frações ideais. E quanto aos encargos moratórios ficou

disposto o seguinte:

“§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição
ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou,
não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao mês e
multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.”

Relativamente aos condomínios instituídos a partir da nova

lei, nenhuma dúvida, desde que os limites acima devem ser obrigatoriamente respeitados

pela convenção. Mas e em relação àqueles anteriores? Qual seria o limite dos encargos

moratórios?

Tal questão tem suscitado amplo debate, formando-se duas

grandes correntes. Uma delas sustenta que a convenção constitui ato jurídico perfeito e

assim não pode ser atingida pela lei nova, de modo que deve prevalecer a multa então

prevista, no mais das vezes seguindo o limite legal de 20% (vinte por cento). E a outra

afirmando que aquela multa não subsiste no regime da lei nova, posto que esta é de ordem

pública e assim deve ser aplicada imediatamente a todos os casos.

A solução dessa questão passa necessariamente pela

interpretação do artigo 2.035 do Novo Código Civil, cujo teor é o seguinte:

“Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos
jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste
Código, obedece ao disposto nas leis anteriores,
referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos
após a vigência deste Código, aos preceitos dele se
subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes
determinada forma de execução.”



22

De início, ao contrário do que parece a alguns, referido

artigo de lei nada tem de inconstitucional, pois ele não ofende, mas reafirma os preceitos

atrás mencionados, quanto à aplicação da lei nova.

De fato, a leitura atenta da norma deixa bem claro que a lei

nova não alcançará as situações jurídicas pretéritas, “porque o negócio ou ato jurídico

consumado segundo a norma vigente ao tempo em que se efetuou, e que já produziu seus

efeitos jurídicos, constitui ato jurídico perfeito, uma vez que o direito, por ele gerado, foi

exercido. Assim sendo, se efetivado, mesmo durante a vacatio legis, já se tornou apto à

produção de seus efeitos, criando, modificando ou extinguindo direitos, que não poderão

ser alcançados por lei posterior”37.   

Entretanto, vale aqui a antiga, mas ainda atual, lição de

CARLOS MAXIMILIANO:

“Não é lícito confundir a eficácia e a validade de um
direito com os efeitos do mesmo, isto é, as faculdades
jurídicas unidas pela lei ao direito anterior: quanto às
primeiras, predomina a lei anterior; quanto às últimas, a
norma sob cujo império surgiram. Sim; os efeitos são
regulados pela lei do dia em que se produzem; não pela do
tempo em que a situação jurídica foi estabelecida. Por
exemplo: o divórcio tem o efeito definitivo da dissolução do
vínculo; disciplinam-se por norma posterior os efeitos
posteriores e permanentes - posse dos filhos, obrigação
alimentar, proibição de casar dentro de certo prazo ou com
a concubina que deu causa à desarmonia entre os cônjuges.

A lei nova não modifica, diminui ou acresce efeitos
jurídicos anteriores de situações antecedentes; os gerados
na vigência da norma pretérita continuam de pé; mas não
têm início efeitos da mesma natureza sob o regime do
diploma vigente facultados apenas pelo revogado; o
preceito recente determina quais sejam os efeitos novos da

                                                
37 MARIA HELENA DINIZ. Comentários ao Código Civil. Vol. 22. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 173.
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situação anterior à sua promulgação, ou, melhor, ao seu
predomínio.

Efeitos de situações anteriores, os quais se desenvolvem
ainda e não chegaram ao seu estado final antes do advento
da lei nova, pela mesma se regem.”38

Disso resulta claro que os efeitos já produzidos seguem a lei

anterior, mas não os novos, que se subordinam à lei nova.

Ainda, para bem interpretar, é necessário rememorar

certos conceitos jurídicos e as suas abrangências, pois só assim se torna possível

compreender o exato significado do que está sendo interpretado.

Pois bem, na estrutura interna da norma jurídica devem ser

considerados dois momentos lógicos, quais sejam, o momento de comando e o momento

da sanção. No momento de comando, a norma jurídica ordena o que se deve fazer ou não,

ou então atribui um efeito jurídico a um ato ou fato determinado, enquanto no momento de

sanção ela apenas atribui certos efeitos jurídicos a um ato determinado.

Mas conforme adverte SAN TIAGO DANTAS, a medida

coercitiva “é apenas um meio de habilitar o indivíduo para que ele ainda cumpra o

comando. Não se considera o comando como violado onde apenas o indivíduo ainda não

lhe deu cumprimento, e então se impõe uma medida aflitiva para que ele o cumpra”39.

Logo, os efeitos jurídicos que decorrem da transgressão da norma surgem apenas com esta

transgressão, donde o dever de sofrer a pena surge como conseqüência, não da aplicação

da norma, mas da transgressão.

A sanção, pois, está entre aqueles efeitos que só

acidentalmente andam ligados ao negócio, portanto sendo indiretos ou reflexos, uma vez

que na verdade se ligam à nova situação jurídica produzida.

                                                
38 Direito Intertemporal, p. 32-33.
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“A lei que regula os elementos constitutivos do negócio, é a

que vigora no momento em que o negócio deva considerar-se celebrado. Este critério

deduz-se da lógica dos princípios, tendo presente que os diversos elementos, em si mesmo,

não têm um valor próprio, mas apenas um valor subordinado ao todo de que fazem parte, e

portanto só adquirem relevância jurídica no momento em que o todo adquire essa

relevância”40.

Logo, “os efeitos jurídicos são apreciados de acordo com a

lei vigente ao tempo da sua produção; e de harmonia com esta lei devem, também, ser

apreciados aqueles factos ulteriores, que funcionem como condição (facti ou iuris), porque

somente com a sua superveniência fica completada a fatispécie complexa a que é referida

a nova situação jurídica: fatispécie de que, aqui, o negócio, embora conservando valor

próprio, é parte integrante”41.

Demais disso, a obrigação de concorrer nos rateios das

despesas do condomínio é daquelas que se enquadram como situações jurídicas

permanentes, isto é, às quais não se pode atribuir duração definida. E estas, conforme o

magistério de CARLOS MAXIMILIANO,  “regulam-se pelos ditames do tempo em que

se realizam os efeitos do ato jurídico: impera a lei antiga, em relação aos efeitos anteriores;

a lei nova, quanto aos posteriores à mesma”42. Trata-se, pois, de aplicação imediata da lei

nova e não propriamente de retroatividade desta.

EDUARDO ESPINOLA e EDUARDO ESPINOLA

FILHO, lembrando a doutrina de ROUBIER, ainda reforçam a conclusão acima, quanto às

situações jurídicas permanentes. Dizem eles:

                                                                                                                                          
39 Programa de Direito Civil, vol. 1, p. 65.
40 EMILIO BETTI. Teoria Geral do Negócio Jurídico. Tomo II, trad. p/ Fernando de Miranda. Coimbra.
Coimbra Ed., 1969, p. 131-132.
41 Idem, p. 132-133.
42 Direito Intertemporal, p. 35.
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“Essas situações são de um tipo verdadeiramente
particular e, aliás, são raras; não são, propriamente falando,
constituídas em determinando ponto de duração; são
estabelecidas em permanência sobre o substractum de um
estado de fato material; pode-se ainda dizer, se se preferir,
que, enquanto duram, se encontram num estado permanente
de constituição.

Conquanto as leis, que governam a constituição de uma
situação jurídica, não possam atingir situações jurídicas
anteriormente constituídas, no caso de situações
permanentes, porque não se pode falar em constituição num
momento dado, recebe aplicação a lei nova, sem ter, por
isso, efeito retroativo.”43

Ora, não há dúvida de que as despesas de condomínio

enquadram-se nestas situações permanentes, visto que perduram enquanto mantida a

condição de condômino, renovando-se mês a mês, donde não há como sustentar a

convenção como ponto de constituição, até porque, com a convenção ou sem ela, o

condômino incorre na obrigação de concorrer no rateio, pois isso advém da lei e não do

pacto entre os interessados.

Ainda, quanto à aplicação imediata da lei nova, EDUARDO

ESPÍNOLA é categórico: “Admitem todos que as faculdades contidas no condomínio, a

sua extensão, isto é, os direitos e deveres dos condôminos, dependem da lei, e, assim,

podem variar no tempo, sofrendo a influência da lei nova”44. E no mesmo sentido leciona

PONTES DE MIRANDA: “A lei sobre comunhão pro diviso incide (e pois é aplicável)

imediatamente (...). É particularmente importante que a incidência sobre a administração

seja imediata”45.

                                                
43 A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro , p. 254.
44 Tratado de Direito Civil. Da lei e da sua obrigatoriedade. Do direito intertemporal. Vol. II. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1939, p. 332.
45 Tratado de Direito Privado. Vol. XII. 8ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 170.
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Não colhe, ainda, o argumento de que a multa

anteriormente estabelecida deve prevalecer porque representaria determinada  “forma de

execução”  prevista pelas partes.

Com a devida vênia, a sanção, ou a multa, não pode ser

confundida com  “forma de execução”, pois não visa a alcançar o fim do negócio jurídico,

mas sim a uma compensação pela frustração total ou parcial deste.

SERPA LOPES traz noção bastante nítida das obrigações

em relação ao seu objeto. Diz ele: “Na conceituação de obrigações, preferimos a definição

que a concebe simplesmente como um dever de prestação. O conteúdo da obrigação é,

assim, a prestação, isto é, aquilo que o credor pode exigir do devedor. Enquanto o objeto

dos direitos patrimoniais é constituído por uma coisa, nos direitos creditórios, é uma

prestação consistente num fato positivo ou negativo, a ser executado pelo devedor, em

benefício do credor. Na maioria das vezes, esse ato do devedor consiste em produzir e por

à disposição do credor um resultado material. As prestações podem ser de várias espécies:

dar, fazer, ou não fazer alguma coisa, exigindo, além disso, os seguintes requisitos: a) ser

possível, possibilidade essa quer no sentido físico quer no jurídico; b) determinada, ou

pelo menos, determinável; c) lícita; d) de valor econômico ou moral”46.

ORLANDO GOMES, estudando a “execução coativa”,

igualmente deixa bem claro que  “o crédito pode ser satisfeito coativamente por dois

modos: a) execução específica; b) execução genérica”. E acrescenta: “Conforme se trata

de execução sob forma específica ou sob forma genérica, o processo varia de finalidade

e de meios. O objeto da primeira é constranger o executado a satisfazer a prestação que,

                                                
46 Curso de Direito Civil. Vol. II. 6ªed. rev. e atual. p/ José Serpa Santa Maria. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1995, p. 55.
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desde o nascimento, foi o objeto da obrigação. O da outra é o patrimônio do

obrigado”47.

Portanto, a multa moratória jamais pode ser alçada a “forma

de execução”, porque não passa de uma obrigação coadjuvante à obrigação principal. Ou

como melhor explica ARNALDO RIZZARDO: “Equivale a um meio coercitivo para dar

maior lastro ou reforço à obrigação principal. Depreende-se, daí, a sua acessoriedade,

vindo sempre atrelada à convenção principal, e incidente para forçar o cumprimento das

avenças. Para várias hipóteses permite-se a sua estipulação, e assim para o caso de

completa inadimplência da obrigação principal; para compensar a mora; e mesmo para

segurança de outra cláusula especial”. Mas: “Sempre mantém sua natureza de acessória, e

não como possibilidade de substituir a obrigação principal, persistindo enquanto perdurar

esta última. Tanto que não subsistirá se falecer ou sumir aquela obrigação”48.

De outra parte, não fosse pelos motivos já expostos, a

multa de até 20%, possível no regime anterior, não pode subsistir, porque tendo natureza

penal tem de ceder à lei nova mais benéfica, que reduziu este limite para 2%. Ou como

salienta SÍLVIO DE SALVO VENOSA: “Em que pesem às opiniões em contrário, toda

multa deve ser interpretada em benefício do inadimplente”49.

E essa interpretação é de rigor. “O ordenamento jurídico

estabelece a realização de fins, a preservação de valores e a manutenção ou a busca de

determinados bens jurídicos essenciais à realização daqueles fins e à preservação desses

valores. O intérprete não pode desprezar esses pontos de partida”50.

                                                
47 Obrigações. 16ª ed. rev. e atual. p/ Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 2109-210.
48 Direito das Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 199-200.
49 Código Civil Comentado, vol. XII,  p. 467.
50 HUMBERTO ÁVILA. Teoria dos Princípios. Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos. 2ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 26.
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Ora, no caso, é fácil ver que a redução da multa objetiva

estabelecer a razoabilidade como solução de equivalência, de eqüidade, desde que, nos

tempos de hoje, de economia estabilizada, o percentual de 20% mostra-se visivelmente

desproporcional , portanto inadequado, em termos de justiça social.

Finalmente, o disposto no parágrafo único do artigo 2.035

do Novo Código Civil deixa claro que  “Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar

preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para

assegurar a função social da propriedade e dos contratos”.

De tal modo, por qualquer lado que se examine a questão,

verifica-se que a posição correta é a dos que defendem que, após a vigência do Novo

Código Civil, a multa pela falta de pagamento da contribuição do condômino nas despesas

do condomínio não pode ultrapassar o percentual de 2% (dois por cento), inclusive no

tocante aos condomínios já existentes antes do referido Código.

Não favorece, nem muda a sorte da solução, o argumento

de que essa multa é irrisória e servirá de estímulo à inadimplência, sobrecarregando o fardo

dos bons pagadores.

De fato, poderá ser assim. Mas tal argumento, infelizmente,

importa à ética ou à moral. E como adverte GUSTAV RADBRUCH, a moral  “não precisa

de legislador ou tribunal externo, não necessita de uma lei igual e supra-individual. O

conflito moral não se realiza entre homens; ocorre no indivíduo isolado, no próprio peito,

em diálogo silencioso entre cobiça e consciência, entre nosso eu comum e nosso eu melhor,

entre a criatura e o criador. Dentro da moral cada um, como Jesus no deserto, está só

consigo mesmo em sublime solidão, sujeito apenas à lei, ao tribunal da própria consciência.
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No costume, todos mandam em cada um, no direito, uma vontade unânime em todos - na

moralidade, cada um apenas em si mesmo”51.

6.  CONCLUSÕES.

Diante de todo o exposto, no quanto interessa ao tema

objeto do presente estudo, podemos concluir o seguinte:

a)  a natureza jurídica da convenção de condomínio edilício

não é contratual, mas normativa, integrando assim a

espécie ato-regra, de sorte que sua interpretação  deve

reger-se pelos critérios científicos que regem a

interpretação das leis;

b)  como ‘lei interna do condomínio’, a convenção deve

subordinar-se à Constituição Federal e à lei civil, não

podendo contrariá-las sob qualquer pretexto;

c)  a obrigação de concorrer nos rateios das despesas do

condomínio é daquelas que se enquadram como

situações jurídicas permanentes, isto é, às quais não se

pode atribuir duração definida. E estas se regulam pelos

ditames do tempo em que se realizam os efeitos do ato

jurídico: impera a lei antiga, em relação aos efeitos

anteriores; a lei nova, quanto aos posteriores à mesma;

d)  a multa moratória jamais pode ser alçada a “forma de

execução”, porque não passa de uma obrigação

coadjuvante à obrigação principal. Equivale a um meio

                                                
51 Introdução à Ciência do Direito. Trad. p/ Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 7.
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coercitivo para dar maior lastro ou reforço à obrigação

principal, mas sempre mantém sua natureza de

acessória, e não como possibilidade de substituir a

obrigação principal;

e)  a multa de até 20%, possível no regime anterior, não

pode subsistir, porque tendo natureza penal tem de

ceder à lei nova mais benéfica, que reduziu este limite

para 2%. Além do mais, toda multa deve ser

interpretada em benefício do inadimplente;

f)  a redução da multa moratória no condomínio objetiva

estabelecer a razoabilidade como solução de

equivalência, ou de eqüidade, desde que, nos tempos

de hoje, de economia estabilizada, o percentual de 20%

mostra-se visivelmente desproporcional, portanto

inadequado, em termos de justiça social, daí não

podendo subsistir, para não ferir o disposto no

parágrafo único do artigo 2.035 do Novo Código Civil;

g)  Logo, após a vigência do Novo Código Civil, o

percentual moratório pela falta de pagamento das

despesas de condomínio não pode superar o limite de

2% (dois por cento), mesmo para os condomínios já

existentes.


