
PROJETO DE LEI Nº       , DE 2015 
(Do Sr. Marcelo Belinati) 

 
 
 

Altera a redação do art. 1.351 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para 
estabelecer alteração do quórum para as 
convenções de condomínio, que passará a 
ser maioria absoluta. 

 
 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. Seja alterada a redação do art. 1.351 da Lei no 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, que passa a ser a seguinte: 

“ Art. 1.351. Depende de aprovação da metade mais um dos 

votos dos condôminos a alteração da convenção; a mudança 

da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende 

da aprovação pela unanimidade dos condôminos”. (NR) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

O objetivo do presente Projeto de Lei é facilitar as 
mudanças necessárias nas convenções de condomínios, passando a exigir 
para estas alterações, a assinatura da maioria absoluta dos titulares das 
frações ideais e não maioria qualificada de 2/3 (dois terços). 

O dispositivo legal que regula as convenções de 
condomínio, em nosso país, baseia-se em uma lei datada de 1964, época 
na qual a situação urbanística de nosso país era totalmente diversa. 
Naquele período, foi estabelecido que as convenções de condomínio 
deveriam contar com a chancela de 2/3 dos titulares das frações ideais. Os 
condomínios da época, salvo raras exceções, eram constituídos por no 
máximo 60 proprietários. 

Atualmente, é bastante comum que um único 
condomínio tenha mais de 300 titulares de frações. Tal realidade acaba por 
tornar o processo de alteração das convenções em uma tarefa inglória, 
pois, reunir duzentos proprietários em uma única convenção, levando-se 
em consideração as incompatibilidades de agendas e mesmo de 



interesses, acaba sendo praticamente impossível. Desta forma, a simples 
decisão de se reformar uma fachada, em mal estado, pode levar anos.  

Ainda, não devemos esquecer que o princípio 
democrático preceitua que o que deve prevalecer é a vontade da maioria. 
Para que o processo seja então democrático, basta que a vontade da 
maioria absoluta prevaleça. Não há sentido em se estabelecer um quórum 
diferenciado para que se implemente medidas de interesse do condomínio.  

Assim, temos que o quórum atual de dois terços dos 
proprietários para mudar a convenção do condomínio, acaba tornando-a 
engessada, o que causa diversas dificuldades para os moradores em geral 
e para os síndicos em especial. Para resolver essa questão, apresentamos 
o presente Projeto de Lei, que, alterando o quórum para maioria absoluta, 
vai conferir muito mais agilidade na administração dos condomínios. 

Portanto, tendo em vista o dever de todos, em 
especial dos membros desta Nobre Casa, de buscar soluções para os 
problemas do país e facilitar a vida dos cidadãos, vimos apresentar a 
presente preposição. 

Por todo o exposto, esperamos contar com o apoio 
de nossos ilustres Pares para aprovação da medida, que atendendo ao 
princípio da eficiência, busca a redução da burocracia. 

 

Sala das Sessões, em    de           de 2015. 
 

 
 

Deputado Marcelo Belinati 
PP/PR 

 


