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Resumo 

Analisaremos a possibilidade ou não dos condôminos responderem com 

seus bens particulares pelas obrigações contraídas pelo condomínio edilício, no 

interesse dos condôminos. Bem como, a responsabilidade do condômino 

adquirente da cota condominial responder com seus bens particulares pelas 

obrigações contraídas pelo condomínio em face de terceiros antes da sua 

aquisição.   

Introdução 

Atualmente, sabemos que é cada vez mais comum as pessoas se tornarem 

condôminas em condomínio edilício, e neles, fixarem suas residências. 

Consequentemente, com a intuição do condomínio edilício, cria-se um complexo de 

diversas relações jurídicas e obrigações, que ora, se travam entre os condôminos, 

entre estes e o condomínio, ou entre o condomínio e terceiro.  

 Sabemos que o condomínio embora seja um ente despersonalizado, 

apresenta-se na atualidade como verdadeiro titular de diversos direitos e 

obrigações adquiridos em face de terceiros, sem que tais direitos e obrigações 

sejam considerados como de titularidade dos condôminos. 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivos estabelecer a expansão da 

responsabilidade dos condôminos sob as obrigações inadimplidas do condomínio, 

verificar a possibilidade de constrição de seus bens particulares dos condôminos 

para satisfazer as obrigações adquiridas pelo condomínio, apresentar 

entendimentos contidos no ordenamento jurídico que defendem posições contrárias 

e identificar qual é a obrigação especifica. 

Em segundo plano, mas não menos importante, objetivamos apresentar as 

diferentes correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca da possibilidade dos 

bens particulares dos condôminos satisfazerem as obrigações adquiridas pelo 

condomínio em face de terceiros em caso de inadimplemento do condomínio. E, 

por fim, os diferentes entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a 

responsabilidade do condômino adquirente da cota condominial responder com 

seus bens particulares pelas obrigações contraídas pelo condomínio em face de 

terceiros antes da sua aquisição.  

 

 



Metodologia 

Método qualitativo, revisão literária, onde será discutido o estudo de caso, 

como principalmente jurisprudências, leis, doutrinas, códigos, arquivos bibliotecas, 

sítios da web, livros e artigos de jornais e revistas. Far-se-á, portanto, um estudo de 

caso consistente na apresentação e análise de processo verídico em trâmite e que 

trata do tema abordado, analisando-se o caso à luz das diferentes correntes 

doutrinárias e jurisprudências encontradas e em qual desfecho prático o processo 

culminaria caso o órgão julgador adotasse cada um dos entendimentos obtidos. 

Desenvolvimento 

A autora deste projeto concretiza sobre o neoconstitucionalismo, sendo 

como a diretriz deste projeto, especificando que de acordo com a ligação existente 

entre as teses que serão apresentadas, envolvendo a força normativa da 

Constituição, bem como a ampliação da jurisdição constitucional que fez, inclusive, 

haver a discussão do tema ora apresentado, decorrente do surgimento de novos 

meios de interpretação da Constituição em si. Embasa sua argumentação, quanto 

um envolvimento com a hermenêutica jurídica, que prevê uma interpretação melhor 

acerca do fato apresentado.  

 Sendo assim, a autora também verifica que o neoconstitucionalismo, 

denominado como o “Estado Constitucional de Direito” (Luiz Flávio Gomes), foi o 

pós-positivismo, indo além da própria normativa rigorosa, como uma 

reaproximação do Direito com a Ética, Justiça e então moral.  

 Com este entendimento, a autora, desta maneira, liga o tema a ser 

realizado, com princípios fundamentais que simplesmente, se resumem como 

princípios do direito, como uma ciência, e cada vez mais, na atualidade, com o 

conhecimento que estão sendo mais usados como principal fundamentação em 

diversas decisões dos maiores tribunais, adquirindo como critério que os orientam, 

para que a autora consiga se chegar na lógica de cada caso em concreto. 

Resultados preliminares 

 Ocorrendo que, não raras vezes, o condomínio acaba por não conseguir 

solver suas obrigações o que implica no inadimplemento deste face aos terceiros. 

 Entretanto, descobrimos ser inequívoco que as obrigações assumidas pelo 

condomínio acabam por beneficiar os condôminos que dele fazem parte, não 

obstante o condomínio não tenha solvido tais obrigações assumidas. 

 E aí reside um impasse. 



 Poderíamos chegar à conclusão que os bens particulares dos condôminos 

serem objeto de constrição judicial para solver obrigações não adimplidas e 

adquiridas pelo condomínio no interesse dos condôminos? 

 E caso nós encontrarmos a resposta acima seja positiva, seria possível ao 

condômino adquirente responder com seus bens particulares em razão de 

obrigações assumidas pelo condomínio no interesse dos condôminos, sendo tais 

obrigações adquiridas pelo condomínio antes da aquisição do condômino? 

 No que tangem, o que descobrimos e se elenca nas doutrinas e nas 

jurisprudências, há entendimento que fundamentam a possibilidade no nosso 

Código Civil, como em lei específica, e nas jurisprudências há várias contradições a 

respeito, em diversas áreas.  

 São estas as questões que reconhecemos serem intrincadas que justificam 

a elaboração deste trabalho e que visam ser pesquisadas e terem seus resultados 

apresentados. 
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