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EMENTA

OBRIGAÇÃO DE DESMEMBRAR LOTE EM CONDOMíNIO. DIREITO DE

PROPRIEDADE.

I - A propriedade deve observar a função social, e o parcelamento do solo

urbano deve atender a condições previstas na Lei 6.766/69. É descabida a

pretensão de obrigar o Condomínio a tolerar desmembramento de lote pelo

mero direito de propriedade, cabendo observar que o titular do direito deve

exercê-lo sem ultrapassar os limites impostos pelo seu fim econômico ou

social.

11 - Apelação desprovida.
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ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 68 Turma Cível do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, VERA ANDRIGHI - Relatora, ANA
MARIA DUARTE AMARANTE BRITO - Revisora, JOSÉ DIVINO DE OLlVEIRA-
Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME, de acordo
com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 8 de agosto de 2012

Certificado nO: 77 20 2E DC 00 05 00 00 OF 88
15/08/2012 - 13:16

Desembargadora VERA ANDRIGHI
Relatora
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RELATÓRIO

o relatório é, em parte, o da r. sentença (fls. 226/7), o qual

transcrevo, in verbis:

"Elizabeth Coelho e Lucimar da Silva Pereira ajuizaram ação de

obrigação de fazer em face do Condomínio Solar de Brasília objetivando

condená-lo a parcelar cada um de seus lotes de mais de 1.300m2 em duas

unidades menores de no mínimo 500m2, de acordo com a metragem

determinada na Lei Distrital n. 1823/98, art. 4°, inciso 11.

Explicam que a medida visa reduzir as taxas de administração

mensal que pagam, pois não tem condições de suportá-Ias.

Sustentam que o Condomínio se recusa a atender o pleito em

questão dizendo que o registro das unidades em tamanhos menores implica em

mudança na Convenção e que o novo Código Civil estabelece no seu art. 1333

que qualquer mudança na Convenção deve ser aprovada por no mínimo 2/3 dos

condôminos. Aduzem que a justificativa apresentada é falsa uma vez que o art.

1333 se aplica à Convenção constitutiva e não à sua alteração e é específica

para o condomínio edifício. Ademais, sustentam que para o caso de alteração da

Convenção basta a aplicação do art. 127 da própria Convenção do Condomínio

réu.

Defendem que se a Administração Pública admite a existência de

unidades com metragem igualou superior a 500m2 e os Cartórios de Registros

Públicos igualmente o fazem não há porque a administração condominial recusá-

la.

Às fi. 78, foi deferido o pedido de exclusão da primeira ré do pólo

ativo.

Citada a ré apresentou defesa, alegando que para que haja o

desmembramento solicitado pelas autoras faz-se necessário alterar a atual
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composlçao das unidades imobiliárias do parcelamento do solo denominado

Solar de Brasília o que demanda aprovação em assembléia com o quorum

específico de 2/3. Além disso, é necessária a revisão de todo o projeto

urbanístico do Condomínio de acordo com a aprovação dos condôminos e dos

órgãos do GDF envolvidos na regularização do parcelamento do solo. Por último,

defende que a proposta das autoras não poderia ser aceita por implicar na

alteração da densidade bruta máxima permitida para aquele Setor Habitacional.

Pede o julgamento de improcedência do pedido.

Réplica às fls. 208.

Designada audiência preliminar, não foi possível o acordo entre

as partes."

Acrescento que a r. sentença julgou improcedente o pedido,

condenando as autoras a pagarem as custas processuais e, devido à desistência

da autora Elizabeth, condenou apenas a autora Lucimar a pagar honorários

advocatícios, esses arbitrados em R$ 800,00.

A autora Lucimar interpôs apelação, alegando que é a

proprietária do lote, razão pela qual o Condomínio não pode se opor ao

desmembramento. Acresce que a Lei Distrital 1.823/98 permite o parcelamento,

desde que atendidas a área mínima de 500m2 e a densidade de 50 habitantes

por hectare.

Afirma ainda que a convenção de Condomínio não pode obstar

seu direito de propriedade.

Requer a procedência do pedido e a gratuidade de justiça.
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A MM. Juíza indeferiu a gratuidade de justiça, e a apelante-autora

efetuou o preparo (fI. 244).

Intimado (fI. 248), o apelado-réu não apresentou contrarrazões (fI.

249).

É o relatório.

VOTOS

A Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI - Relatora

Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de

admissibilidade.

A pretensão deduzida nos autos não está prescrita, razão pela

qual passo a analisar a demanda.

o direito de propriedade - previsto no art. 5°, ines. XXII e XXIII,

da CF - não é absoluto, devendo observar a função social. E a propriedade

urbana "cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de

ordenação da cidade expressas no plano diretor", conforme art. 182, ~2°, da CF.

Ademais, o titular do direito não pode exercê-lo excedendo os

limites "impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons

costumes", sob pena de responder por eventuais danos, de acordo com o art.

187 do CC.
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Diante dessas considerações, não assiste razão à apelante-

autora quando sugere que seu direito de propriedade é absoluto, cujo exercício

não poderia ser obstado pela convenção do Condomínio.

Para desmembrar o lote, não basta ter o domínio dele, tampouco

basta atender a área mínima de 500m2 de área e densidade de 50 pessoas por

hectare. O parcelamento do solo urbano requer o preenchimento de vários

requisitos sobre a viabilidade do empreendimento, inclusive investigação de

impacto ambiental, de acordo com a Lei 6.766/69. A questão exorbita do mero

direito individual, sendo necessária a revisão da organização de todo o

Condomínio, mesmo porque outros condôminos podem ter o mesmo interesse de

desmembrar seus lotes.

Diante da complexidade do objeto pretendido, verifica-se que a

causa de pedir é insuficiente para amparar o pleito, observado que a apelante-

autora não provou nem o preenchimento de um dos meros dois requisitos que

defendia: a observância da densidade de 50 pessoas por hectare.

Nesses termos, é manifesta a improcedência do pedido.

Isso posto, conheço da apelação da autora e nego provimento.

É o voto.

A Senhora Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO -

Revisora
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Com o Relator

o Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA - Vogal

Com o Relator.

DECISÃO

CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.
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