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coproprietário antissocial e o condômino do condomínio edilício. Aplica, 
assim, as regras do regime jurídico do condomínio. A hipótese foi 
confirmada a partir de uma revisão bibliográfica que analisou trabalhos 
científicos e julgados de tribunais. A partir de deduções, formulou uma 
tese geral para a solução de problemas que podem surgir no âmbito do 
time sharing, que após a disciplina jurídica pela Lei nº 13.777/2018.  

Palavras-chave: Multipropriedade, Condomínio, Comportamento 
antissocial, Exclusão.  

 

Abstract: This research resulted in an opinion article that supports the 
possibility of expelling the antisocial co-owner from the time-sharing. The 
thesis is based on the analogy between the antisocial co-owner and the 
condominium owner. Thus, it applies the rules of the condominium’s legal 
regime. The hypothesis was confirmed through a bibliographic review 
that analyzed scientific and judged works from courts. Based on 
deductions, he formulated a general thesis for the solution of problems 
that may arise within the scope of time-sharing, which after the legal 
discipline by Law n. 13.777/2018. 

Keywords: Time-sharing. Condominium. Antisocial behavior. Exclusion. 

 

Resumen: Esta es una investigación que resultó en un artículo de opinión 
que apoya la posibilidad de expulsar al copropietario antisocial del 
condominio time sharing. La tesis se basa en la analogía entre el 
copropietario antisocial y el propietario del condominio. Por lo tanto, 
aplica las reglas del régimen legal del condominio. La hipótesis se 
confirmó mediante una revisión bibliográfica que analizó trabajos 
científicos y juzgados de tribunales. A partir de deducciones, formuló una 
tesis general para la solución de problemas que puedan surgir en el 
ámbito del tiempo compartido, que tras la disciplina jurídica por la Ley n. 
13.777/2018. 

Palabras clave: Multipropiedad. Condominio. Comportamiento 
antisocial. Exclusión. 

 

 

 

 

Introdução 

Trata-se de artigo de opinião que tem por objeto o desenvolvimento uma tese 
propositiva e inspiradora que é pouco — para não dizer nada — tratada na literatura 
jurídica especializada em multipropriedade (ou time sharing). Trata-se da 
possibilidade de expulsar da multipropriedade aquele coproprietário que apresenta 
comportamento antissocial e que prejudica a melhor convivência entre todos os 
multiproprietários.  

A “communio est mater discordiarum”, já diziam os romanos. Ou seja, a 
comunhão de bens e a convivência são motivos, causas, de discórdias entre aqueles 
que convivem. Embora o time sharing seja uma divisão temporal do usufruto de um 
imóvel, fato é que isso cria um certo tipo de convivência que pode vir a ser 
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conflituosa em razão de atitudes de algum dos multiproprietários (seja em relação 
aos demais, seja em relação a terceiros). E aí reside a problemática a enfrentar, pois 
o regime jurídico da multipropriedade no Brasil (Lei nº 13.777/2018 c/c arts. 1.358-
B a 1.358-N do Código Civil) nada menciona específica e expressamente sobre a 
possibilidade de sancionar internamente — especialmente com a expulsão — o 
coproprietário malcomportado.  

O problema que se pretende resolver é: apesar da ausência de previsão 
específica quanto no regime jurídico da multipropriedade, é possível a expulsão do 
coproprietário antissocial?  

A hipótese traçada foi no sentido de uma resposta positiva: o coproprietário 
antissocial poderá ser expulso da “comunhão” (time sharing) por analogia com as 
regras do regime jurídico do condomínio edilício.  

Para confirmar a hipótese, a pesquisa desenvolveu a metodologia de revisão 
bibliográfica, analisando amostras de documentos científicos e judiciais. E a partir 
do método dedutivo, formulou uma tese geral para inspirar a solução de problemas 
que podem surgir no âmbito do time sharing, que após a disciplina jurídica pela Lei 
nº 13.777/2018 tende a ser mais utilizado e a se tornar mais comum.  

 

1.  O dano infecto e o comportamento antissocial nas relações condominiais. 

A propriedade privada é um dos direitos mais caros aos indivíduos e à 
coletividade, pelo que o Direito se propõe a tutelá-lo nas suas mais diversas 
modalidades, inclusive admitindo a autotutela em muitas hipóteses. 

Para Silvio de Salvo Venosa (2011, p. 359), “nenhuma outra modalidade de 
propriedade tenha talvez levantado maior riqueza de problemas jurídicos e sociais 
do que a denominada propriedade horizontal, propriedade em planos horizontais 
ou propriedade em edifícios”, que consiste na propriedade condominial ou 
condomínio. Ainda segundo o autor, os problemas decorrentes do condomínio 
remontam às cidades da Idade Média, à Roma Antiga e a até aos sumérios.  

A longa data de existência desses conflitos se evidencia na máxima romana 
“communio est mater discordiarum”: a comunhão de bens é a mãe da discórdia.  

A esse respeito, afirma Silvio Rodrigues (1999, 190) que, ao longo da história 
jurídica, o condomínio recebeu o estigma de situação anômala, uma forma anormal 
de propriedade geradora de contendas, a qual melhor seria se nunca tivesse 
existido. 

Uma das origens das discordâncias — dentre tantas causas — está no fato de 
que o direito dos condôminos pressupõe a limitação do exercício do direito de 
propriedade através das normas de boa convivência social — e, por vezes, de boa 
vizinhança também —, fato que, naturalmente, enseja desavenças, conforme já 
previam os romanos.  

Para entender as relações condominiais, é preciso, primeiramente, diferenciá-
las das relações de vizinhança. O conceito de vizinho é, para o Direito Civil, mais 
amplo do que o conceito popular que se tem de pessoa que mora imediatamente ao 
lado, acima ou abaixo. Além disso, a relação de vizinhança não necessariamente 
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pressupõe um vínculo jurídico preexistente entre as partes, como ocorre no 
condomínio. A vizinhança abrange toda a área afetada pelos atos do possuidor de 
um imóvel. Os conflitos de vizinhança, então, ocorrem quando um ato praticado por 
alguém, no exercício do seu direito de propriedade, tem efeitos sobre o imóvel 
vizinho, causando prejuízo ao próprio imóvel ou incômodos ao seu morador 
(Dantas, 1972, p. 20). 

Tendo em vista esses conflitos, surgiram diversas teorias na França, na 
Alemanha e na Itália, acerca da responsabilidade civil do proprietário (1972, p. 72). 
Em princípio, não seria razoável obrigar alguém pelo dano sofrido por outrem, com 
quem não se possuía vínculo, pelo exercício legítimo das suas faculdades de uso, 
gozo e usufruto.  

Segundo San Tiago Dantas (1972, p. 73), uma vez que os vizinhos não 
necessariamente se conheciam, não haveria dolo ou culpa no ato danoso, de modo 
que inexistiria responsabilidade ex-delictu ou quasi-delictu. Assim, explica o autor 
que a solução mais coerente com o princípio da culpa expresso no Código Napoleão 
e no Código Italiano seria irresponsabilizar o proprietário pelos prejuízos que esse 
causasse, uma vez que os atos danosos estavam contidos no âmbito do seu próprio 
direito. 

No entanto, essa solução não foi acatada pelos teóricos da época, que, em sua 
maioria, insistiram em dar um fundamento jurídico à responsabilidade do 
proprietário. Dentre eles, destaca-se o jurista francês Georges Ripert (1902, p. 321), 
segundo o qual “on peut être responsable même quand on exerce un droit”.  

O Direito Civil brasileiro incorporou essa teoria, tendo consagrado a 
responsabilidade pelos danos causados ao vizinho. Na lição de San Tiago Dantas 
(1972, p. 81), a literatura jurídica analisou, ao longo da história, a responsabilidade 
do proprietário a partir de dois critérios: um subjetivo e um objetivo. O critério 
subjetivo estava atrelado à noção de culpa, à teoria da emulação. Durante a Idade 
Média e nos séculos seguintes, a relação de vizinhança era regida pelo princípio da 
proibição aos atos emulativos, isso é, atos praticados com a exclusiva intenção de 
prejudicar alguém. 

Com o tempo, essa teoria foi substituída pela teoria do exercício anormal do 
direito, de Raymond Saleilles. O “exercício anormal”, ou abuso de direito, 
compreende todas as ações que desviam a destinação social e econômica do direito. 
Essa última foi a teoria adotada pelo Código Civil brasileiro, o qual se afastou do 
preceito clássico de que “quem exerce o próprio direito não lesa a ninguém” (Dantas, 
1972, p. 98-99).   

No entanto, afirma o autor que, embora o Direito brasileiro reconheça a 
possibilidade de se responsabilizar o proprietário, não se depreende daí que todo 
prejuízo sofrido pelo vizinho deva ser satisfeito pelo proprietário (Dantas, 1972, p. 
75). A fim de restringir o campo da responsabilidade do proprietário, surge, então, 
o critério da tolerabilidade, consagrado no parágrafo único do art. 1.277 do Código 
Civil. 

A noção de tolerabilidade permite ao magistrado aferir, no caso concreto, 
quais prejuízos ou incômodos deverão ser suportados, com base no princípio da 
receptividade média. Ocorre que uma pessoa pode se sentir incomodada por 
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determinada conduta de seu vizinho, enquanto outra não. O princípio da 
receptividade ordinária ou média serve, então, para estabelecer um nível de 
tolerância limite, aceitável para a média da sociedade, de modo que os atos que 
excedam esse limite deverão cessar (Dantas, 1972, p. 149-150). 

Nesse sentido, Paulo Lôbo (2014, p. 63-64) afirma que 

O uso anormal da propriedade, ou da posse, é o que colide com os padrões comuns de 
conduta, adotado na comunidade onde ela se insere, ou com as normas legais cogentes. 
O parâmetro a ser observado nessa matéria é o da razoabilidade, ou da conduta 
razoável. Conduta normal ou razoável é a que corresponde ao tipo médio de uso do 
imóvel, de acordo com o consenso da comunidade (cidade, bairro, vila, rua), que 
permite convivência harmônica, sem prejuízos ou incômodos evitáveis para o outro ou 
os outros. O conceito é indeterminado, a reclamar a análise de cada caso, mas segundo 
os parâmetros de razoabilidade. 

San Tiago Dantas explica que, embora o critério de tolerabilidade e a 
responsabilidade pelos danos sejam coisas distintas, elas se conectam na medida em 
que, para ensejar indenização, os prejuízos devem ultrapassar o limite tolerável. 
Nesse contexto, afirma o autor que os conflitos de vizinhança podem ser resolvidos 
por dois tipos de ação: a de ressarcimento ou a de dano infecto, já que pode ser 
empregada uma ou outra, conforme o dano seja verificado ou iminente (Dantas, 
1972, p. 65). 

A ação de danos infecto encontra-se disciplinada nos artigos 1.277 e seguintes 
do Código Civil, tendo por pressuposto não um dano já consolidado, mas aquele na 
iminência de ocorrer. Assim, a pretensão tem caráter preventivo, e visa impedir que 
o prejuízo se concretize eventualmente. Segundo Paulo Lôbo (2014, p. 65), 

O vizinho prejudicado legitima-se às pretensões para prestação tanto negativa, 
principalmente para cessação dos fatores de perturbação dos direitos de vizinhança, 
quanto positivas, para prevenir a interferência ou o dano. Legitima-se, igualmente e 
cumulativamente, à pretensão à indenização por danos materiais ou danos morais. 

De maneira geral, o dano infecto é proveniente do uso anormal da propriedade 
que resulta em risco à violação do direito do vizinho, privando-o de desfrutar de 
determinadas vantagens inerentes ao domínio. 

San Tiago Dantas (1972, p. 65) esclarece que não se pode confundir uma 
diminuição efetiva das utilidades inerentes ao domínio com a perda de simples 
vantagens acidentais, como, por exemplo, o descortino de certa paisagem ou a 
regularidade de estilo das fachadas do seu quarteirão. Afirma o autor que “um 
imóvel proporciona ao seu dono ou morador utilidades de uma e de outra ordem, 
mas nem todas são igualmente protegidas pelo direito”. 

O art. 1.277, caput, consagra a tutela da segurança, do sossego e da saúde, 
enquanto bens jurídicos inerentes ao uso da propriedade. Cumpre ressaltar que, em 
ação de dano infecto, não é necessária a comprovação do prejuízo já ocorreu, 
bastando apenas a ameaça ou o risco de ofensa a um desses bens.  

Além do prejuízo à saúde, ao sossego ou à segurança dos moradores, na lei civil 
brasileira, os danos materiais à coisa também constituem ofensas que podem ser 
relevantes no conflito entre vizinhos (Dantas, 1972, p. 66).  
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O dano infecto ocorre, então, no contexto da relação de vizinhança, sendo que 
esse se manifesta quando o proprietário de um imóvel, no exercício do seu direito 
de propriedade, interfere na propriedade de outrem, violando o direito deste.  

Já no condomínio edilício, a situação é diferente na medida em que o domínio 
do imóvel é compartilhado. Martinho Neves Miranda (2010, p. 213) explica que 

No condomínio edilício, temos partes que são de propriedade exclusiva, que seriam as 
unidades residenciais, e partes que são de propriedade comum dos condôminos (sendo 
essa, inclusive a distinção feita pelo art. 1.331 do Código Civil), o que não ocorre para 
aqueles que não moram em condomínio, já que a moradia, em sua totalidade, é de 
propriedade do dono do imóvel. 

No condomínio, então, existem tanto parcelas individuais de propriedade, que 
são as unidades residenciais, quanto áreas comuns. Orlando Gomes (2012, p. 238-
239) esclarece: 

Comuns são o terreno e tudo quanto no edifício seja afetado ao uso de todos os 
proprietários. Assim, as fundações, a fachada, telhado, a estrutura de concreto, os muros 
e paredes divisórias, as escadarias, os elevadores, os vestíbulos, os corredores, e outras 
partes de utilidade para os seus ocupantes. Não são suscetíveis de utilização exclusiva 
por qualquer condômino. As partes privativas são objeto de propriedade autônoma. As 
partes comuns, de condomínio forçado. 

San Tiago Dantas (1972, p. 21) explica a distinção feita por Ihering entre as 
interferências imediatas e mediatas. As interferências imediatas consistem nos atos 
praticados diretamente na propriedade alheia, enquanto as mediatas são as ações 
efetuadas por um indivíduo dentro da sua própria propriedade, que geram efeitos 
na propriedade alheia, ferindo, assim, o direito do vizinho. Os conflitos de 
vizinhança, então, decorrem, segundo o autor, das interferências mediatas. 

Como já se viu, o dano infecto é justamente a ameaça de prejuízo que decorre 
dessas interferências. Já o que se observa no condomínio edilício são as duas 
relações: o condômino pode violar o direito de outro – atentando contra seu sossego, 
saúde ou segurança – dentro da sua propriedade exclusiva, ou ainda, nas áreas 
comuns do prédio, que pertencem a todos. 

Na primeira situação, o que ocorre é uma espécie de dano infecto, que se 
manifesta dentro da relação condominial. Enquanto, na segunda, tem-se o 
comportamento antissocial. Tem-se, ainda, uma terceira situação, em que um 
morador do condomínio causa prejuízos a um terceiro, que não habita no mesmo 
prédio. Esta será tratada com mais detalhes no próximo tópico. 

O comportamento antissocial, por sua vez, se materializa no uso nocivo da 
propriedade ou no descumprimento dos deveres inerentes à relação condominial. 
Segundo Martinho Neves Miranda (2010, p. 213), o condômino possui deveres “não 
apenas patrimoniais, ou seja, inerentes à manutenção e conservação do bem imóvel, 
as denominadas obrigações propter rem, mas também deveres extrapatrimoniais, 
materializados na adoção de atitudes socialmente compatíveis com a convivência 
em comum”. 

Diversas podem ser as causas dos conflitos condominiais. Luiz Gonzaga Silva 
Adolfo e Rafael Bonacina (2011, p. 662-663) cita algumas delas: i) construções e 
modificações da coisa comum (alteração da fachada, supra-elevação, uso exclusivo 
de área comum) que coloquem em risco o condomínio; ii) alteração da destinação 
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do imóvel; iii) uso nocivo propriamente dito (ruídos, exaltações, interferências, 
imissões anormais, guarda de animais, infiltrações de água, falta de higiene); iv) 
inadimplência em relação às despesas do condomínio. 

O autor afirma, ainda, que se denominam “comportamentos antissociais” as 
condutas proibidas por Lei ou pela Convenção de Condomínio.  

No que se refere à Lei, o art. 1.337 do Código Civil define comportamento 
antissocial como sendo o descumprimento reiterado, por parte de condômino ou 
possuidor, dos seus deveres perante o condomínio, de maneira que seus atos gerem 
incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores. 

Assim, a primeira característica que configura o comportamento antissocial, 
sob a perspectiva da Lei, é a reiteração. O entendimento de que condutas isoladas 
não ensejam a aplicação das sanções previstas na legislação é consolidado no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual decidiu, em sede de recurso especial, que 
é considerado condômino antissocial o devedor contumaz, devido à deliberada 
reiteração do comportamento faltoso. Isso porque o caráter permanente da situação 
de inadimplência com as taxas condominiais pode pôr em risco a própria solvência 
financeira do condomínio (REsp 1.564.030-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, 
julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 

A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) 
distinguiu entre o reiterado comportamento antissocial e o mero aborrecimento do 
cotidiano, sendo que este é incapaz de lesar a honra e a moral de alguém. In casu, 
julgou-se como mera intolerância entre vizinhos a inobservância de horários 
relativos a barulhos, uma vez comprovado que a desavença envolvia apenas dois 
sujeitos (vizinhos diretos) com implicância mútua. Assim, distingue-se do 
comportamento antissocial a conduta inerente ao dia-a-dia do convívio social que 
não apresenta potencial ofensivo (TJRJ, Ap. Cív. nº. 02655853220088190001, 18ª 
Câmara Cível, Relatora: Celia Maria Vidal Meliga Pessoa, julgado em 22/04/2012). 

Nesse sentido, entende Marco Aurélio S. Viana (2003, p. 462) que “o 
comportamento antissocial deve repercutir na vida da comunidade, gerando 
incompatibilidade de convivência com os demais condôminos”. Destarte, o bem 
jurídico lesionado pelo comportamento antissocial é a vida comum da 
condominialidade.  

O comportamento antissocial pressupõe, ainda, a prática de condutas que 
atentem contra a dignidade e a moral de todos os integrantes do condomínio. Por 
esse motivo, a 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) não considerou comportamento antissocial a ofensa pessoal proferida contra 
uma pessoa específica, visto que não restou configurado risco à viabilidade da vida 
condominial em um ato isolado direcionado a um único condômino (TJSP, Ap. Cív. 
nº. 10065283120188260704, 36ª Câmara de Direito Privado, Relator: Milton 
Carvalho, julgado em 03/10/2019).  

Com efeito, o potencial ofensivo da conduta é indispensável ao conceito de 
comportamento antissocial. Segundo Luiz Edson Fachin (2003, p. 261), o 
comportamento antissocial está presente naquelas situações em que “a estabilidade 
das relações entre condôminos é gravemente ameaçada”.  
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O STJ reconheceu como comportamentos antissociais o uso do imóvel para a 
prática de atividades ilícitas, atividades de prostituição, comercialização de drogas 
proibidas, desrespeito constante ao dever de silêncio e reiterado inadimplemento 
para com as taxas condominiais (REsp. nº. 1.247.020/DF, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, julgado em 15/10/2015).  

Em algumas instâncias de apelação, a variedade de condutas que se reputa por 
antissociais é ainda mais expressiva. Considera-se comportamento antissocial desde 
a insistência em estacionar um segundo veículo em área comum e fora da única vaga 
de garagem reservada a cada condômino (TJSP, Apl. nº. 02249942220118260100, 
20ª Câmara de Direito Privado, Relator: Rebello Pinho, julgado em 20/02/2017), até 
o ato de disparar uma arma de fogo nas dependências do condomínio (TJSP, Apl. nº. 
00089844220078260223, 30ª Câmara de Direito Privado, Relator: Lino Machado, 
julgado em 18/12/2013). Esses dois exemplos evidenciam que o denominado 
comportamento antissocial pode tomar, em cada caso concreto, diferentes 
proporções. 

Outro caso que ensejou a manutenção pelo TJSP da procedência de uma ação 
de cobrança de multa condominial foi a comprovada perturbação ao sossego dos 
condôminos decorrente de conduta inadequada do filho de um condômino, que se 
expôs nu no térreo do condomínio, discutindo com funcionários e agentes da polícia, 
vindo a golpear a porta do elevador (TJSP, Apl. nº. 10068087620158260002, 28ª 
Câmara de Direito Privado, Relator: Berenice Marcondes Cesar, julgado em 
13/12/2016).  

O condômino não pode utilizar as áreas comuns do edifício de maneira 
prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais possuidores. Nesse 
sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou se tratarem de 
uso anormal das áreas comuns condutas como alimentar gatos soltos no pátio do 
condomínio (TJRS, Apelação Cível nº 70040098600, 17ª Câmara Cível, Relator: Liege 
Puricelli Pires, julgado em 08/09/2011), promover reiterado barulho excessivo 
(TJRS, Apelação Cível nº 70040658544, 17ª Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli 
Pires, julgado em 08/09/2011) e até mesmo a drogadição, que, nas palavras do 
relator, “ainda que se possa ser considerada uma doença, há limites de tolerância 
que se pode exigir dos demais condôminos, diante da reiteração de atos antissociais 
e altamente perturbadores [causados pelo vício]” (TJRS, Recurso Cível nº 
71002605699, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio 
Facchini Neto, julgado em 30/09/2010). 

Há casos em que se alega como fato impeditivo ao reconhecimento do 
comportamento antissocial determinada qualidade do sujeito que, hipoteticamente, 
o impediria de ser punido.  

Um exemplo foi o caso julgado em apelação cível pela 30ª Câmara de Direito 
Privado do TJSP, no qual, diante da acusação de perturbação do sossego dos demais 
condôminos mediante reiteradas brigas e xingamentos, a condômina, ora apelante, 
alegou ser acometida por doença psiquiátrica. A decisão foi veemente no sentido de 
que o fato alegado não a exime do dever de convivência harmônica e respeito ao 
sossego dos demais moradores (TJSP, Ap. Cív. nº. 10283956320168260506, 30ª 
Câmara de Direito Privado, Relator: Andrade Neto, julgado em 15/05/2019).  
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Em decisão semelhante julgada pela mesma Câmara, considerou-se 
configurado o comportamento antissocial de moradora, a despeito de ser ela 
interditada por transtorno maníaco-depressivo (bipolaridade) (TJSP, Ap. Cív. nº. 
10239823220148260100, 30ª Câmara de Direito Privado, Relator: Maria Lúcia 
Pizzotti, julgado em 31/07/2019). Assim, a existência de doença ou distúrbio de 
natureza psiquiátrica e/ou psicológica capaz de influir no comportamento humano 
não desobriga o condômino dos deveres de convivência pacífica e boa vizinhança 
inerentes à copropriedade.  

Em um segundo exemplo, que teve sede de julgamento no TJRS, restou 
configurado comportamento antissocial por parte de possuidor direto do imóvel, na 
condição de locatário. A decisão julgou cabível a imposição de multa ao condômino 
proprietário (locador) em razão do comportamento nocivo de seu inquilino. 
Entendeu-se, ainda, que as sanções previstas nos regimentos condominiais, bem 
como na legislação civil, em virtude de comportamento nocivo e antissocial de 
morador de unidade condominial, aplicam-se tanto a condômino, quanto a inquilino 
ou a usuário a outro título, não se eximindo de responsabilidade aquele que alega 
não possuir condição de condômino, enquanto titular do imóvel (TJRS, Recurso Cível 
nº. 71002605699, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
Eugênio Facchini Neto, julgado em 30/09/2010). 

Também foi julgado pelo TJRS recurso contra decisão que determinou a 
exclusão de condômino antissocial, embora ele fosse, na verdade, filho da 
condômina. Alegou-se, para fins de inaplicabilidade da sanção, que ele não era 
coproprietário na matrícula do imóvel de modo que não se poderia lhe imputar a 
qualidade de condômino antissocial. No entanto, foram comprovadas as condutas 
nocivas, como perturbar o sossego dos vizinhos com marretadas na parede durante 
o período noturno, ameaçar de morte, xingar com palavras de baixo calão, aparecer 
desnudo na janela, agredir fisicamente com cuspidas e arremesso de ovos e objetos 
nos moradores, danificar a propriedade alheia quebrando os vidros das janelas das 
residências e furando pneus dos carros, dentre outras. Diante das circunstâncias 
descritas, o risco de dano irreparável verificado na permanência do réu no 
condomínio ensejou o deferimento de tutela antecipada para sua expulsão do 
convívio com os demais moradores (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70065533911, 
18ª Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, julgado em 13/08/2015). 

O comportamento antissocial, uma vez configurado, pode ser atribuído a 
qualquer residente do imóvel do edilício, ainda que não possua qualidade de 
condômino propriamente dito, estando sujeito a sanção todo aquele que pôr em 
risco o sossego, a segurança e a salubridade dos demais condôminos, inviabilizando 
a vida comum. 

Da análise dos julgados acerca da matéria, verifica-se que o conceito atribuído 
ao comportamento antissocial no âmbito do condomínio se aproxima do conceito de 
dano infecto nas relações vicinais. Ocorre que, embora as duas situações se 
assemelhem, elas não se confundem, convindo melhor diferenciá-las. 

Carlos Alberto Dabus Maluf (1997, p. 46), seguindo Louis Josserand, defende 
que existem quatro tipos de limites impostos ao direito de propriedade, in verbis:  

a) limitações derivadas da função social da propriedade, de seu espírito e de sua 
finalidade;  
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b) limitações estabelecidas no interesse da coletividade (desapropriações, 
requisições);  

c) limitações ditadas pelo interesse das propriedades vizinhas; e 

d) limitações impostas pela vontade do homem (cláusula de inalienabilidade).  

Os direitos de vizinhança, portanto, existem para limitar as faculdades de uso 
e gozo de cada proprietário, visando, assim, tutelar os interesses privados dos 
vizinhos. Nesse contexto, o dano infecto é o prejuízo iminente que pode vir a ser 
causado pela violação dos direitos de vizinhança por uso anormal da propriedade, 
colocando em risco a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos, conforme caput 
do art. 1.277 do Código Civil.  

Cumpre ressaltar que o conceito de vizinho no direito de vizinhança é amplo e 
não se restringe àquele que reside no mesmo prédio, como nas relações 
condominiais. Segundo Orlando Gomes, “consideram-se prédios vizinhos os que 
podem sofrer repercussão de atos propagados de prédios próximos ou que com 
estes possam ter vínculos jurídicos” (2012, p. 204). No entanto, resta evidente que 
o conceito de vizinhança se manifesta nas relações condominiais, embora de forma 
mais específica.  

Sendo, portanto, as relações condominiais uma expressão das relações 
protegidas pelo direito de vizinhança, pode-se dizer, também, que certos conflitos 
condominiais constituem espécies do gênero dano infecto. Assim, conclui-se que ao 
condomínio aplicam-se as regras gerais de direito vicinal, inclusive no que diz 
respeito à solução de conflitos entre condôminos (Farias, Rosenvald, 2015, p. 541). 

 

2.  O comportamento antissocial do proprietário no time-sharing. 

Nos últimos anos, surgiram novas manifestações de comunhão de bens, de 
modo que a legislação tem buscado se atualizar para atender as demandas 
decorrentes desse contexto. Uma dessas novas modalidades de condomínio é a 
multipropriedade, com raízes no time-sharing do Common Law, a qual é, segundo 
Gustavo Tepedino (2019, p. 11), “o fracionamento no tempo da titularidade do 
imóvel”. Assim, mantém-se a ideia geral de condomínio — ou seja, a divisão da 
propriedade em quotas-parte —, sendo que, na multipropriedade, as quotas-parte 
correspondem a intervalos de tempo, ao invés de delimitações no espaço. O instituto 
foi inserido pela Lei nº 13.777/2018 nos arts. 1.358-B a 1.358-N do Código Civil. 

No que diz respeito à natureza jurídica da multipropriedade, importa 
considerar que a Lei 13.777/2018 inaugurou um novo regime de condomínio (art. 
1.358-C), e não uma nova modalidade de direito real.  

Segundo Orlando Gomes (2012, p. 227-228), existem duas teorias acerca da 
natureza jurídica do condomínio: 

A teoria individualista divide idealmente a coisa, atribuindo a cada sujeito o direito de 
propriedade sobre a parte abstrata resultante da divisão ideal. Embora os condôminos 
exerçam direitos sobre a coisa comum, a rigor, são proprietários de partes 
abstratamente divididas. (...) A teoria coletiva vê na comunhão um só direito, tendo 
como sujeito a coletividade constituída pelos interessados. Não há titulares individuais. 
A coisa é realmente comum. Numa palavra, a propriedade é coletiva. O bem não 
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pertence a várias pessoas, cada qual tendo a sua parte, mas a todos os comunheiros em 
conjunto, ainda que não seja orgânico o estado de indivisão. 

Nesse sentido, afirma Massimo Lascialfari (2020, p. 1) que a multipropriedade 
constitui espécie de comunhão pro indiviso, devido à “pluralità di situazioni 
giuridiche autonome e distinte conformano il diritto di godimento turnario in 
termini di indivisibilità perpetua”.  

Por outro lado, Gonzalo Morales Acosta (1994, p. 90) afirma ser possível 
identificar, na multipropriedade, o conceito de comunhão pro diviso, qual seja, 
segundo Roca Guillamón: “hay propiedad dividida cuando los aprovechamientos de 
una misma cosa pertenecen a dos o más personas, pero no de una forma alícuota o 
proporcional (copropiedad), sino perteneciendo a una persona ciertos 
aprovechamientos, y a outra, otros distintos” (Acosta, 1994, p. 91).  

Mas, embora se fundamentem de maneira distinta, ambas as teorias 
apresentam o condomínio como uma forma de expressão do direito de propriedade. 
A propriedade, enquanto direito real, se manifesta de maneiras diferentes, sendo 
que a comunhão de bens — seja pelo domínio individual sobre partes abstratamente 
divididas ou pelo domínio coletivo sobre uma única parte indivisível — é uma das 
maneiras de se exercer esse direito.  

Segundo Francisco Luciano Lima Rodrigues e Hérika Janaynna Bezerra de M. 
M. Marques (2010, p. 411): 

O instituto da multipropriedade constitui uma nova possibilidade jurídica do exercício 
do direito de propriedade, através do qual uma parcela das prerrogativas inerentes à 
propriedade, no caso usar, é marcada por características particulares e excepcionais, 
onde o fator “tempo” é o elemento que o diferencia de outras modalidades. 

Assim, não há que se confundir o modo de exercício do direito com o direito 
real propriamente dito. Por isso, a multipropriedade, como todo condomínio, não 
integra o rol previsto no art. 1.225 do Código Civil, que deve ser interpretado a partir 
da taxatividade. O time-sharing é, na verdade, uma relação negocial que regulamenta 
o exercício do direito de propriedade. 

Mas, além dessa questão de semelhança de institutos, o art. 1.358-B é expresso 
ao prescrever que as normas das relações condominiais se aplicam supletiva e 
subsidiariamente ao regime da multipropriedade.  

Com a Lei nº. 13.777/2018, surgiu, ainda, o questionamento sobre como seria 
a aplicação subsidiária das normas referentes ao condomínio edilício à 
multipropriedade. Nesse sentido, afirma Silvio de Salvo Venosa (2011, p. 404) que 
“embora essa modalidade de propriedade não seja regida pela lei condominial, é 
evidente que sua proximidade analógica permitirá o emprego de certos conceitos”.  

Pois bem. Uma das consequências dessa similaridade entre condomínio e 
multipropriedade — apesar do modus operandi diferenciado dos seus agentes em 
ambas as situações — é a proibição de comportamento antissocial que recai sobre 
os coproprietários. Assim, por interpretação analógica, as sanções aplicáveis contra 
o condômino antissocial podem ser imputadas ao coproprietário antissocial da 
multipropriedade. 

No entanto, cumpre salientar que o comportamento antissocial se manifesta 
de formas diferentes nos dois institutos. No condomínio edilício, a conduta 
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antissocial consiste na infração reiterada às normas de convivência entre os 
condôminos. Ocorre que na multipropriedade não há, de fato, um convívio direto 
entre os coproprietários, pois eles não exercem concomitantemente o direito de 
propriedade que possuem sobre o imóvel. 

Para fins de invocação dos direitos de vizinhança, o conceito de vizinho 
abrange qualquer sujeito prejudicado pelo uso anormal da propriedade, ou que seja 
juridicamente vinculado a ela.  

Assim, o comportamento antissocial, enquanto espécie de dano infecto, não 
necessariamente pressupõe a convivência entre moradores para que reste 
configurado, podendo ser prejudicados pela antissocialidade todos aqueles que 
possuem vínculo jurídico com o imóvel. 

O uso anormal da propriedade, portanto, não consiste apenas na inobservância 
dos princípios de convivência social, mas também no abuso de direito, materializado 
na quebra dos princípios de boa-fé e função social da propriedade. Segundo Silvio 
de Salvo Venosa (2013, p. 287): 

A teoria do abuso de direito também é defendida (...) como sustentadora das restrições 
de vizinhança. Em muitas situações práticas, de fato, o desvio de uso da propriedade 
provocará prejuízo aos vizinhos. Todo aquele que extrapola os limites para os quais o 
direito foi concebido deve indenizar (ou, no caso de vizinhança, deve cessar a conduta 
abusiva). (...) Analisa-se o abuso dentro do conceito de utilidade da propriedade. 
Acrescente-se, a esse aspecto, a suportabilidade ou tolerabilidade. O titular de 
prerrogativa jurídica, de direito subjetivo, que atua de modo tal que contrarie a boa-fé, 
a moral, os bons costumes, os fins econômicos e sociais da propriedade, incorre em ato 
abusivo. 

Ou seja, a antissocialidade no âmbito da multipropriedade não se trata de 
conflitos de convivência — como perturbar a paz e o sossego alheio ou prejudicar o 
relacionamento entre vizinhos —, da forma como ocorre no âmbito do condomínio 
edilício, mas sim do exercício abusivo do direito subjetivo de aproveitamento da 
coisa, destinando-a a fins ilícitos e contrários à boa-fé objetiva que institui e 
fundamenta a copropriedade.  

A boa-fé objetiva, enquanto reguladora das relações contratuais, tem, nos 
negócios de multipropriedade, a função de garantir que o uso do imóvel por parte 
de cada proprietário observe o interesse de todos os demais contratantes. No time-
sharing, interessa a todos os coproprietários a manutenção da integridade do bem 
compartilhado, de modo que qualquer conduta que acarrete a sua desvalorização 
perante a sociedade prejudica todos a quem a coisa pertence. Pode-se dizer que o 
comportamento do proprietário antissocial afeta diretamente a coisa, e, 
indiretamente, os demais proprietários.   

O art. 1.358-J da Lei nº. 13.777/2018 elenca algumas obrigações a serem 
cumpridas pelo coproprietário, além daquelas previstas nos instrumentos de 
instituição e nas convenções de condomínio em multipropriedade. Logo, entende-se 
por comportamento antissocial, na multipropriedade, o descumprimento de 
quaisquer dessas obrigações.  

Importa destacar que todas essas normas dizem respeito à boa utilização do 
imóvel, à sua manutenção, aos deveres de cuidado, conservação e reparação de 
eventuais danos, a observância da função social da propriedade e o estrito 
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cumprimento das cláusulas contratuais quanto à fração de tempo pertencente a 
cada proprietário. Ou seja, o comportamento antissocial se evidencia na 
multipropriedade através de condutas que provoquem a desvalorização, a 
deterioração, e até mesmo a destruição do imóvel. Não somente isso, mas também 
toda manifestação de abuso de direito — tal como a permanência no domínio sobre 
a coisa por período de tempo superior ao compactuado — e o uso anormal do 
imóvel, através da sua destinação a fins ilícitos — a drogadição e o rufianismo, por 
exemplo —, visto que tais condutas acarretam prejuízo a todos os coproprietários. 

Pois bem. No tópico anterior, viu-se que existem três relações no condomínio 
edilício: i) de vizinhança, entre condôminos (nas unidades autônomas); ii) de 
condomínio, entre condôminos (nas áreas comuns); iii) de vizinhança, entre 
condôminos e terceiros. 

Já na multipropriedade, como não há convivência direta entre coproprietários, 
estão presentes apenas duas relações: i) de vizinhança, entre proprietários e 
terceiros; ii) de condomínio, entre coproprietários. Os conflitos decorrentes de cada 
uma dessas relações irão ensejar responsabilidades diferentes.  

Na relação com terceiros, existe, no âmbito dos condomínios edilícios, previsão 
legal de responsabilidade objetiva do Condomínio pelos danos causados por um dos 
condôminos, quando não é possível identificar o causador do dano. O art. 938 do 
Código Civil disciplina essa questão, tratando de danos provocados a terceiros pela 
queda ou lançamento de coisas. Nesse caso, incumbirá ao condomínio o dever de 
indenizar por danos materiais ou extrapatrimoniais, independentemente de 
comprovação de dolo ou culpa. 

Segundo Silvio de Salvo Venosa (2007, p. 108), “toda comunidade condominial 
responde pelo dano, podendo o condomínio ingressar com ação regressiva contra o 
causador direto. (...) Ao habitar um condomínio, o morador assume o risco de 
conviver nessa comunhão.” 

Outros autores também afirmam que existe responsabilidade solidária de 
todos os moradores em face do terceiro prejudicado. No entanto, defendem que 
devem ser excluídos da responsabilidade os moradores das unidades residenciais 
que não poderiam ter causado o dano. Nesse sentido, José de Aguiar Dias (1979, p. 
473) explica que: 

É evidente que todos os moradores corresponde a todos os habitantes cuja 
responsabilidade seja possível atribuir o dano. Nos grandes edifícios de apartamentos, o 
morador da ala oposta ao em que se deu a queda ou lançamento de objeto ou líquido 
não pode, decerto, presumir-se responsável pelo dano. 

É o mesmo entendimento de Pontes de Miranda (1972, p. 409), o qual 
acrescenta que somente os habitantes da mesma ala e do mesmo andar do prédio de 
quem causou o dano poderá ser legitimado passivo na ação de reparação. 

Sérgio Cavalieri Filho (2003, p. 231) também endossa a existência de 
responsabilidade solidária dos condôminos, quando verificada a impossibilidade de 
aferir o verdadeiro causador do dano: “Se as unidades condominiais constituem 
propriedade autônoma e exclusiva de cada condômino, mister se faz não esquecer 
que no conjunto formam o condomínio, como um todo indivisível, pelo que devem 
todos responder pelos danos causados a terceiros.” 
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No entanto, a mesma regra não pode ser aplicada aos conflitos de vizinhança 
(dano infecto) no contexto da multipropriedade. Ocorre que, na time-sharing, o uso 
da propriedade é dividido no tempo, e não no espaço. Assim, é plenamente possível 
saber quem dentre os coproprietários foi o causador do dano, bastando, para tanto, 
a comprovação de quando ele ocorreu. 

Portanto, uma vez identificado o responsável pelo prejuízo, não haverá que se 
falar em responsabilidade solidária dos demais coproprietários, pois o dever de 
indenizar recairá somente sobre aquele que causou prejuízo ao terceiro. 

Por outro lado, o vizinho que sofreu o dano não pode ficar desamparado, sem 
que o prejuízo causado pelo uso anormal da propriedade seja reparado. Como regra, 
o art. 927 do Código Civil preceitua que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo”. No entanto, há exceções em que o dever de 
reparar o dano recai sobre quem não o causou. 

É evidente que o condomínio e a multipropriedade são relações jurídicas que 
impõem ônus aos coproprietários que não existem em uma relação unilateral de 
propriedade, na qual um sujeito responde apenas por seus próprios atos. Sendo 
assim, a princípio, o proprietário sob regime de multipropriedade que, durante o 
período que lhe pertence para usar o imóvel, causar dano a terceiro ficará obrigado 
a indenizar o prejuízo. No entanto, havendo inadimplemento por parte do causador 
do dano, a responsabilidade deverá recair sobre os demais coproprietários. 
Portanto, pode-se afirmar que, diferentemente do que ocorre no condomínio 
edilício, onde há responsabilidade solidária dos demais condôminos em relação ao 
causador do dano; na multipropriedade, a responsabilidade dos demais 
coproprietários é subsidiária, de modo que esses somente responderão pelo 
prejuízo causado a terceiro quando o devedor principal inadimplir a obrigação de 
indenizá-lo. 

Quanto aos conflitos decorrentes da relação entre coproprietários na 
multipropriedade (comportamentos antissociais), estes se resolverão pelas regras 
de condomínio, devendo ser imputadas ao coproprietário antissocial as mesmas 
sanções cabíveis contra o condômino antissocial.  

Da mesma forma que no condomínio, a Lei de Multipropriedade c/c o Código 
Civil prevê sanções ao comportamento antissocial, quais sejam o pagamento de 
multa e a perda temporária do direito de utilização do imóvel no período 
correspondente à sua fração de tempo. Tais medidas se impõem visando a fazer 
cessar os atos nocivos e garantir que a coisa seja entregue ao próximo proprietário 
nas mesmas condições em que foi recebida pelo último. Além disso, preza-se pela 
reputação e credibilidade do imóvel perante a sociedade em geral, principalmente 
por estar o sistema de multipropriedade imobiliária fortemente ligado ao setor de 
hospedagem e turismo. 

Cumpre ressaltar que se sujeitam às sanções previstas pelo descumprimento 
de qualquer obrigação os proprietários e seus equiparados, quais sejam, os 
promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos a cada fração de 
tempo.  

Mas, além das sanções pecuniárias previstas na legislação, a literatura jurídica 
tem ponderado a respeito da possibilidade de exclusão do condômino antissocial. 
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Luiz Gonzaga Silva Adolfo (2011, p. 668) entende que o princípio da função social da 
propriedade, consagrado na Constituição Federal, deve permear as relações 
privadas, de modo que: 

No que se refere ao condomínio edilício, deve prevalecer a inviolabilidade da liberdade 
do grupo social acima do individual. O condômino que pratica infrações como violar o 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança de outro coproprietário poderá ser 
excluído do condomínio. 

No mesmo sentido, partindo de um olhar constitucional sobre o direito civil, 
afirma Álvaro Villaça Azevedo (2008, p. 57) que “a exclusão do condômino nocivo é 
a única solução para conter os aludidos abusos no direito de propriedade que tem 
seu fundamento, principalmente constitucional, na ideia de função social. A 
propriedade há de exercer-se, sempre, segundo sua função social.” 

Por outro lado, tem-se defendido que cabe ao juiz, no caso concreto, aferir a 
necessidade da aplicação dessa medida mais extrema. Segundo Nelson Nery Jr., Rosa 
Maria de Andrade Nery e Américo Isidoro Angélico (2004, p. 99): “quanto à exclusão 
do condômino, a mim parece-me que um olhar mais atento à nova lei civil deixa claro 
caber ao juiz tal decisão, ante certos acontecimentos no microcosmos condominial 
mecanismos jurídicos para aplicação dessa sanção.” 

No entanto, os posicionamentos dos tribunais não têm se mostrado pacíficos 
em relação à matéria, conforme se verá a seguir. 

 

3.  Exclusão do coproprietário antissocial da multipropriedade 

A exclusão de condômino antissocial é tema controvertido na literatura 
jurídica e em instâncias judiciais, pois a possibilidade de aplicação da sanção 
pressupõe a ponderação de dois direitos, quais sejam: de um lado, o direito à 
propriedade privada e, de outro, o direito à convivência pacífica.  

Nesse contexto, há a ideia de que não compete ao Poder Judiciário determinar 
a exclusão de um condômino, privando-o do direito de propriedade, pois não existe 
previsão legal para a aplicação dessa sanção, visto que o Código Civil prevê apenas 
sanções pecuniárias para que cesse o comportamento antissocial. A título de 
exemplo, o seguinte julgado da 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo:  

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — EXPULSÃO DE CONDÔMINO POR 
COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL — MORADORA INTERDITADA QUE SOFRE DE 
TRANSTORNO MANÍACO-DEPRESSIVO (BIPOLAR) — DIREITO FUNDAMENTAL À 
PROPRIEDADE — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXPULSÃO — OBSERVÂNCIA 
DO DISPOSTO NO ART. 1.337, DO CÓDIGO CIVIL 1 — O desfecho dessa querela passa, 
invariavelmente, pelo sopesamento entre o direito fundamental à propriedade (CF, art. 
5º, caput, e XXII) e a função social da propriedade (CF, art. 5º, XXIII). É certo que a função 
social visa coibir eventuais abusos de direito pelo proprietário do imóvel, ou de quem 
exerce a posse direta do imóvel, como é o presente caso. Entretanto, sua aplicação não 
pode dar azo à aplicação de sanções que não estejam previstas na legislação pátria. 
Nesse sentido, ainda que se considere incontroversa a conduta antissocial da apelada, 
não há como julgar procedentes as pretensões veiculadas pelo condomínio por meio da 
presente ação, por ausência de previsão legal; 2 - O legislador já estipulou a sanção 
cabível (multa pecuniária) para o caso narrado pelo apelante (CC, art. 1.337, parágrafo 
único), de maneira que o Judiciário não possa extrapolá-lo. Verifica-se a prevalência, 
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nessa hipótese, do direito fundamental à propriedade, restando ao condomínio a 
aplicação de multas que visem coagir o condômino problemático a cessar com o 
comportamento nocivo. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Ap. Cív. nº 
10239823220148260100, 30ª Câmara de Direito Privado, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, 
julgado em 31/07/2019). 

Assim, argumenta-se que os magistrados estariam legislando ao criar sanção 
diversa das que estão previstas no ordenamento jurídico, caso dessem procedência 
às ações de expulsão de condômino.  

Fundamenta-se, ainda, que a resolução de conflitos inerentes ao convívio entre 
moradores deve se dar exclusivamente no âmbito condominial, através das 
penalidades pecuniárias previstas na legislação, sem que haja necessidade da tutela 
jurisdicional, como se constata no julgado abaixo do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro: 

CONDÔMINO COM COMPORTAMENTO CONSIDERADO ANTI-SOCIAL - PRETENSÃO DE 
SUA EXCLUSÃO DA COMUNIDADE CONDOMINIAL - SANÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI - 
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PRÓPRIO CONDOMÍNIO FALTA DE NECESSIDADE DE 
SUPLÊNCIA JUDICIAL. O ordenamento jurídico pátrio não prevê a sanção de exclusão 
do condômino de sua unidade residencial, ainda que pratique, reiteradamente, atos 
denominados pela lei como anti-sociais. Inexistência de lacuna legislativa na hipótese, 
eis que o Código Civil prevê sanção de multa para o condômino que apresente 
incompatibilidade de convivência com os demais moradores. Impossibilidade de 
exclusão do condômino pela via judicial. Afasta-se qualquer argumentação no sentido 
de que o magistrado, à luz do princípio da função social, por si só, tenha o poder de 
mitigar o direito fundamental à moradia resguardado na Constituição Federal e criar 
sanção diversa da eleita como a ideal pelos representantes do povo, transmudando 
nosso Estado Constitucional de Direito em um Estado Judicial de Direito. A multa pode 
ser aplicada pela Assembléia Condominial sem a necessidade de tutela jurisdicional, 
não sendo demonstrado no processo qualquer fato que impeça a deliberação pelo 
referido órgão em tal sentido. Improvimento do recurso. (TJRJ, Apelação Cível nº 
0098340-64.2006.8.19.0001, 17ª Câmara Cível, Relator Edson Vasconcelos, julgado em 
16/04/2008). 

Já uma segunda vertente defende que, na ponderação entre o interesse do 
condômino para a proteção de sua posse e o interesse da coletividade de moradores, 
a relevância deste último em detrimento daquele se mostraria inequívoca. Nesse 
sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2017, p. 729) entendem ser 
inadmissível “reduzir a um singelo montante pecuniário os atentados à vida privada 
alheia e a outros direitos fundamentais, como a integridade psíquica, a segurança e 
o sossego dos demais condôminos”. 

Com efeito, as sanções pecuniárias poderiam sim se mostrar, às vezes, 
insuficientes para fazer cessar os casos de comportamento antissocial, pelo que 
surge a necessidade de buscar soluções jurídicas alternativas que garantam a tutela 
do direito da coletividade.   

Nesse sentido, concluem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2017, 
p. 729) que é possível “o ingresso com a pretensão de exclusão do condômino 
desordeiro do prédio, aplicando-se a tutela específica da obrigação de fazer, com 
imposição de multa diária para o caso de descumprimento da liminar a ser 
concedida pelo magistrado, em antecipação de tutela de urgência”. 
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Assim, o mecanismo processual por meio do qual se reputa possível garantir a 
tutela jurisdicional do direito dos condôminos se encontra no art. 497 do Código de 
Processo Civil, in verbis: 

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se 
procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que 
assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a 
reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 
demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. 

Segundo Marcelo Abelha Rodrigues (2015, p. 229) a tutela específica consiste 
na obtenção de resultado idêntico ao que se alcançaria, caso nunca tivesse existido 
a necessidade do processo:   

Esse resultado idêntico ao do voluntário adimplemento pode ser alcançado de duas 
formas: por conduta do próprio obrigado ou por mecanismos que possam substituir a 
sua conduta. Assim, quando se obtém o mesmo resultado por ato do próprio devedor 
ou por medidas que alcancem o mesmo resultado, então teremos a tutela específica. A 
coincidência de resultados no plano do direito material é que determina tratar-se de 
tutela específica. 

Já o resultado prático equivalente, explica o autor, se difere da tutela específica 
na medida em que se obtém resultado diverso daquele originariamente pretendido 
no plano do direito material, mas que, do ponto de vista prático, satisfaz o direito do 
credor, sem agravar a situação do devedor (Abelha, 2015, p. 229).  

No âmbito dos conflitos condominiais, uma solução é que se proponha ação de 
cumprimento de obrigação de não fazer em face do condômino antissocial, para que, 
em sentença de procedência, possa o juízo garantir a satisfação da pretensão através 
da concessão de tutela específica. Desse modo, quando observada a ineficácia dos 
meios coercitivos pecuniários para garantir a cessação das condutas nocivas, não 
restará ao órgão julgador outra opção que não seja determinar a sua remoção de 
dentro do condomínio. 

Nesse caso, explica Américo Isidoro Angélico (2020) que o condômino 
antissocial não perde a propriedade do imóvel, podendo ainda exercer sobre ele 
alguns poderes inerentes ao domínio (locar, emprestar, vender), mas perde tão 
somente o direito de uso da coisa, sendo afastado do convívio no meio condominial. 

Mas a expulsão de condômino antissocial não é algo pacífico, e há quem aduza 
que o ato de adotar medidas semelhantes à supressão de moradia, como impedir a 
entrada da pessoa no condomínio e limitar o uso das áreas comuns (estacionamento, 
elevador, piscina, salão de festas, área de lazer e churrasqueira), constitui violação 
ao princípio de proteção da dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a 
concreção da tutela da moradia (Maluf, Marques, 2009, p. 109). 

Ocorre que a remoção do condômino antissocial, enquanto mera restrição do 
direito de propriedade, já encontra previsão no ordenamento jurídico. A questão 
que permanece omissa na legislação é a possibilidade de expulsão do condômino 
que acarrete na perda total da propriedade em razão do reiterado comportamento 
nocivo. 

Claudio Luiz Bueno de Godoy (2009, p. 116) entende que há possibilidade 
jurídica para tanto, por meio da alienação forçada. Esse entendimento se firma, 
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basicamente, em dois fundamentos: primeiro, em que a simples remoção acarretaria 
“ao proprietário um domínio dissociado de elemento que lhe é inerente e 
constitutivo, qual seja o uso da coisa”, de modo que a perda da propriedade por meio 
da alienação forçada seria economicamente mais conveniente ao próprio 
condômino. Conforme explica Bruno Mangini de Paula Machado (2013, p. 124-125), 
o STJ já reconheceu a prática de penhora e alienação judicial da unidade autônoma 
de condomínio edilício para pagamento do condomínio credor em casos de 
inadimplemento de despesas condominiais (STJ, REsp. nº 155.718/SP, Relator 
Ministro Eduardo Ribeiro, julgado em 18/11/1999), de modo que, se o 
descumprimento de um único dever condominial enseja a alienação forçada, quanto 
mais deveria fazê-lo o reiterado comportamento antissocial. 

Pois bem, a jurisprudência já tem evidenciado a inclinação de alguns 
julgadores a acolher a possibilidade de exclusão do condômino antissocial pela via 
judicial, desde que preenchidos alguns requisitos. Primeiro, deve-se observar que a 
exclusão de um condômino constitui a ultima ratio no que se refere à punição de 
reiterado comportamento antissocial, sendo cabível em situações absolutamente 
excepcionais. Além disso, deve ser realizada mediante procedimento específico, que, 
embora iniciado na esfera administrativa do condomínio, precisa observar os 
princípios do devido processo, do contraditório e da ampla defesa, os quais, segundo 
entendimento consolidado no STJ, aplicam-se também nas relações privadas: 

Por se tratar de punição imputada por conduta contrária ao direito, na esteira da visão 
civil-constitucional do sistema, deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios 
que protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, a reconhecida eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais que, também, deve incidir nas relações 
condominiais, para assegurar, na medida do possível, a ampla defesa e o contraditório. 
Com efeito, buscando concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, 
a Constituição Federal, como vértice axiológico de todo o ordenamento, irradiou a 
incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando 
máximo efeito aos valores constitucionais. Precedentes do STF. Também foi a conclusão 
tirada das Jornadas de Direito Civil do CJF: En. 92: Art. 1.337: As sanções do art. 1.337 
do novo Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa ao 
condômino nocivo (STJ, REsp. nº 1.365.279/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 
julgado em 22/09/2015).  

Assim, verificado o caráter excepcional da situação e o insucesso das sanções 
pecuniárias para fazer cessarem os atos antissociais, dever-se-á observar o devido 
processo para exclusão de condômino antissocial, com deliberação em assembleia 
condominial e quórum qualificado. Nesse sentido: “Condomínio edilício. Sanção de 
exclusão do condômino nocivo por reiterado comportamento antissocial. Ainda que 
em tese se a repute possível, solução depende do devido processo, com deliberação 
em assembleia e quórum qualificado, mas, na espécie, ausentes. Improcedência. 
Deslinde mantido. Recurso desprovido” (TJSP, Ap. Cív. nº 00361574220128260554, 
1ª Câmara de Direito Privado, Relator: Claudio Godoy, julgado em 29/04/2014). 

No que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, o condomínio deve 
oportunizar ao condômino defender-se das acusações, notificando-o previamente a 
respeito das causas a serem levadas em consideração para deliberação de exclusão, 
e convocando-o para as assembleias deliberativas. Nesse sentido, explicam Nelson 
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2007, p. 932) que as assembleias devem 
convocar “todos os condôminos, inclusive o que está ou será acusado de atos 
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antissociais”, pois “o condômino acusado tem o direito de se defender nas 
assembleias de condôminos, e devem ser convocadas com pauta específica para 
deliberar sobre a matéria”. 

Todos esses requisitos são exigidos para a aplicação das sanções pecuniárias 
previstas no Código, de modo que se aplicariam de forma analógica ao processo de 
exclusão. Na lição de Silvio de Salvo Venosa: “qualquer que seja a modalidade de 
imposição de multa ou penalidade requer seja conferido direito de defesa ao 
condômino” (Venosa, 2004, p. 332). 

Por fim, consagrou-se a viabilidade da exclusão de condômino antissocial no 
Enunciado nº 508 da V Jornada de Direito Civil, o qual dispõe que:  

Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da 
função social da propriedade (arts. 5.º, XXIII, CF/1988 e 1.228, § 1.º, CC) e a vedação ao 
abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2.º, CC) justificam a exclusão do condômino 
antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único 
do artigo 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, 
asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal. 

Convém ressaltar que, embora não possua força normativa ou vinculante, os 
Enunciados das Jornadas de Direito Civil servem como parâmetro para aferir o 
posicionamento majoritário na doutrina acerca de matérias controversas como 
essa. 

Diante de todo o exposto, resta evidente a existência de sólidos fundamentos 
acerca da possibilidade jurídica de exclusão do condômino antissocial, apesar da 
ausência de previsão expressa no texto legal a esse respeito. Necessário salientar 
que a corrente favorável ao acolhimento dessa pretensão em juízo subdivide-se em 
duas, as quais se distinguem pelo conceito atribuído à sanção de exclusão e pelo 
mecanismo processual que possibilita sua imposição.  

O melhor conceito de “exclusão”, do ponto de vista prático, é a sanção que 
acarreta na limitação do direito de propriedade através da perda do direito de uso 
do imóvel, sendo aplicável mediante tutela específica em ação de cumprimento de 
obrigação de não fazer. Não se mostra igualmente factível a exclusão caracterizada 
pela perda total do domínio mediante alienação forçada, como defendem os autores 
mais extremistas. 

No entanto, não restam dúvidas que aquele que promove o abuso de direito e 
o desvio da função social da propriedade merece ser sancionado mais severamente 
do que apenas com sanções pecuniárias. Conclui-se, portanto, ser juridicamente 
possível e viável a sanção de exclusão do condômino antissocial, caracterizada pela 
sua retirada de dentro do imóvel, proibindo-o de usá-lo. 

Outrossim, cumpre reiterar que toda a literatura jurídica concernente ao 
comportamento antissocial e às suas devidas sanções se aplica no contexto da 
multipropriedade, tendo em vista que as semelhanças entre os institutos permitem 
interpretar analogicamente as situações jurídicas deles decorrentes.  
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Conclusão 

Quanto mais se ampliam os espaços de convivência, maior as possibilidades de 
conflitos entre as pessoas. O adágio “communio est mater discordiarum” nunca fez 
tanto sentido quanto agora, em tempos de convivência massificada e de exercício 
das liberdades.  

A multipropriedade tende a ser uma tendência para os anos vindouros, pois 
um dos efeitos da Lei nº 13.777/2018 é torná-la mais conhecida e popularizá-la. Mas 
a convivência que dela resulta — embora substancialmente diferente daquela do 
condomínio edilício, porém semelhante — tende a causar problemas de 
relacionamento entre os multiproprietários (seja entre si, seja para com terceiros).  

Para esses casos, é preciso vislumbrar, desde já, mecanismos (ou remédios) 
jurídicos que visem a coibir condutas prejudiciais e danos infectos, tanto para 
dissuadir quanto para punir.  

Essa pesquisa constatou que é possível aplicar a punição de desterro (exclusão 
ou expulsão) do time sharing quando o coproprietário apresenta reiterado 
comportamento antissocial.  

A pesquisa revelou que o mal comportamento se assemelha a um verdadeiro 
abuso de direito e desvio da função social da propriedade e, como tal, deve ser 
punido para garantir as relações harmônicas entre os multiproprietários. 
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