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"Nos hallamos en presencia de um, nuevo tipo de propiedad, cuya complejidad requiere se lo 
contemple desde los puntos de vista más distintos, tan variadas y de tan diversa naturaleza 
son las situaciones que en él se mezclan." (1) 

O Decreto 5.481 de 2 de junho de 1928, veio estabelecer no Brasil a divisibilidade dos imóveis 
em planos horizontais. - Mas, ao mesmo tempo que admite a divisão - de que resulta a 
propriedade autônoma mantém a comunhão em determinadas partes do imóvel. Daí o que 
poderia se denominar "sistema mixto de direito patrimonial" (2). 

Não focalizaremos aqui a fonte histórica dessa figura jurídica, já bastante estudada por ilustres 
tratadistas (3). - É ela, hoje, uma realidade em nosso país e assim, como profissional, compete-
nos a critica sobre a sua aplicação prática. 

A lei brasileira reguladora da matéria é, a nosso ver, muito genérica. - A sua aplicação tem sido 
interpretada com muita elasticidade, dando origem aos mais variados conflitos jurídicos. - 
Falta-lhe uma regulamentação apropriada onde, a exemplo de outras legislações, se definam 
expressamente a natureza jurídica, os direitos privados e as obrigações comuns. 

Temos para nós, que a propriedade em planos horizontais se constituem por duas fôrmas 
distintas: - a) - pela incorporação; b) - pela constituição ou divisão. 

A incorporação é a forma pela qual o proprietário de um terreno nú, reúne um grupo de 
interessados, vendendo a cada um, uma parte ideal, com a condição principal de nele se 
construir um edifício que, na própria escritura, é discriminado em planos horizontais, cabendo 
a cada um dos compradores uma parte autônoma e outra ideal nas coisas comuns do edifício. - 
Do próprio titulo de aquisição nascem os direitos e obrigações dos contratantes, ou seja, o que 
hoje se denomina - "convenção". 

A constituição ou divisão é a fôrma pela qual o proprietário de um edifício já construído, 
resolve destiná-lo à venda em planos horizontais. - Surge de início a necessidade de sua 
divisão, bem corno a do terreno, o que hoje se denomina "discriminação ou especificação". - 
Na escritura de venda o proprietário já vende a parte certa, autônoma, e a parte ideal nas 
coisas comuns. - Independe de "convenção", pois esta foi substituída pela "discriminação ou 
especificação". 

A diferença entre as duas fôrmas ressalta desde logo. - Na incorporação há uma conjugação de 
vontades, ao passo que na constituição ou divisão, há a resolução de um só, à qual se 
submetem os eventuais compradores. - Na primeira, as partes ideais sobre o terreno e sobre 
as coisas comuns e a parte autônoma, são fixadas de comum acordo na "convenção", e na 
segunda essas partes são previamente fixadas pelo proprietário na especificação ou 
discriminação", que é feita por averbação à margem da transcrição aquisitiva no Registro de 
Imóveis, a requerimento seu. 



Temos visto, comumente, o lançamento de "condomínios" sem qualquer orientação de ordem 
jurídica e fiscal. A incorporação, como interpretamos, exige um ato único em que todos os 
interessados manifestem a vontade de, incorporados, construir o edifício onde cada um terá a 
sua propriedade autônoma e a sua parte ideal. - Não nos parece possível a divisão desse ato, 
sem quebra do seu verdadeiro sentido. A unidade é o seu principal característico. 

No entanto, o que vemos, geralmente, é uma incorporação "sui generis"; os primeiros 
compradores, por instrumentos diversos, adquirem uma parte ideal no terreno e contratam a 
construção do "seu" apartamento; outros adquirem, além da parte ideal do terreno, parte da 
construção realizada, contratando a conclusão da "sua" parte autônoma; e outros ainda, já no 
final da construção, para evitar maior pagamento de sisa, adquirem somente a parte ideal do 
terreno. E o resultado é infalível: - em vez de condomínio, surge a confusão. 

Na constituição de condomínio ou divisão de um edifício em planos horizontais, ha menos 
possibilidades de erros. - O edifício já está construído e o seu proprietário desejando dividi-lo 
para vende-lo em planos horizontais só necessita fazer por averbação, à margem de sua 
transcrição aquisitiva, a especificação ou discriminação das partes autônomas e das cousas 
comuns, estabelecendo para estas a proporção para cada uma das primeiras. - Estabelecida 
assim a divisão em planos horizontais, cada unidade do edifício pode ser vendida 
isoladamente, e uma vez todas vendidas os seus proprietários farão a assembléia geral para 
ditar o regulamento interno, eleger o administrador, orçar as despesas comuns e demais 
condições da vida em comum. 

 Tratando-se de figura jurídica hoje tão comum na constituição patrimonial, seria de 
necessidade absoluta que os princípios do Decreto 5481 fossem regulamentados em lei que 
viesse suprimir a confusão atual - que é estabelecida pelas mais variadas, e muitas vezes as 
mais absurdas interpretações. 

Esta Associação incumbe-se, gratuitamente, de acompanhar perante as repartições publicas, 
Corregedoria Geral da Justiça e autarquias, todos os processos e interesses dos colegas do 
interior que o solicitarem. 
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