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RESUMO 
A estruturação jurídica dos empreendimentos imobiliários com múltiplas atividades denota um 
planejamento estratégico complexo, tanto na concepção do empreendimento quanto na administração. 

Megaempreendimentos imobiliários, com várias torres de apartamentos, condomínios-clube, com 
inúmeras atividades e funções ou empreendimentos mixed use (com multiuso: residencial, comercial, 
hotelaria e serviços), no mesmo empreendimento, apresentam dificuldades de gestão, seja por um 
planejamento inadequado, seja por falhas na administração das atividades cotidianas.  

Identificar como a concentração do lazer e do habitar, do circular, e, em especial, o adensamento da 
população em espaços de convívio público (áreas comuns) em detrimento do espaço particular (área 
privativa) impactam o empreendimento de múltiplos usos são os desafios que se impõem aos 
administradores de propriedades e aos empreendedores imobiliários.  

Palavras-chave: Estruturação jurídica, empreendimentos imobiliários multiuso, condomínios-clube, 
mega-condomínios, gestão operacional. 
 

The legal structuring of real estate:  
mixed use, the mega-condos and condominiums club concept 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The legal structuring of real estate projects with multiple activities denotes a complex strategic planning 
both in the design of new development and in administration. 

Mega real estate projects with several towers of apartments, condos club with numerous activities and 
functions or mixed use developments (with multi-residential, commercial, hospitality and services) in the 
same enterprise, have difficulties in management, either by an inadequate planning, either by flaws in the 
administration of daily activities. 

Identify how the concentration of leisure and inhabit, the circular, and in particular the increasing density 
of population living in public spaces (areas) at the expense of private space (private area) impact the 
development of multiple uses are the challenges are imposed on property managers and real estate 
entrepreneurs. 

Key words: Structuring legal, mixed use, condominiums club concept, mega-condos, operational 
management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao iniciar sua obra “Condomínio e Incorporações” o eminente professor Caio Mario da Silva  
Pereira (1991, p.56) iniciou sua obra expondo: 

“Cada período histórico trava a luta com problemas específicos, que bem pode 
ser apontados como características especiais da época. E o jurista, atraído por 
tais questões é chamado a dar-lhes solução, polarizados suas atenções e seus 
estudos no meneio dos elementos técnicos, hábeis a proporcionar seu 
equacionamento”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O tema afeto aos dias atuais parece ter o mesmo clamor quando citado por Caio Mario, em 1969. 
No período recente, o assunto condomínio ganhou espaço em todos os âmbitos, seja no 
desenvolvimento e evolução do instituto, ampliação de seu escopo, aprofundamento na área de 
atuação, dentre outros. Tanta repercussão é o retrato do que ocorre na sociedade urbana, nos anos 
1980, período em que as cidades são marcadas por uma super concentração de população e 
adensamento (MELLO, 2007, p.13-14).  

Tais fatores fizeram com que o condomínio assumisse novas formas e configurações. Como 
objeto de investigação alcançou o status de categoria1, representando nos dias atuais um conceito 
idealizado2. A multiplicação de empreendimentos imobiliários residenciais ou de usos mistos 
cresceu tanto no município de São Paulo quanto nos municípios metropolitanos, gerando uma 
difusão do conceito e solução para a vida moderna nos mais diversos aspectos. 

Enquanto o conceito é aperfeiçoado pelos instrumentos complexos que asseguram a estruturação 
jurídica dos empreendimentos imobiliários multiuso - que combinam os usos residencial, 
comercial e de serviços – a gestão desses empreendimentos se torna mais complexa. Assumem 
as administradoras a gestão de empreendimentos mixed use, mega-condomínios ou condomínios-
clube, com um infindável número de atividades e um desafio, o de harmonizar diferentes funções 
mesmo empreendimento.  
 

 

2. A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO NA HISTÓRIA  

A preocupação com o solo não se constitui fato recente, desde a antiguidade se busca estabelecer 
uma divisão jurídica e econômica que alcance um melhor aproveitamento para o solo, a 
fundamentação do condomínio veio do Direito Romano3. 

O condomínio horizontal surgiu no Brasil como instituto jurídico em 1928. Pelo Decreto nº 
5.481, de 25 de junho de 19284, foi instituída a figura da propriedade compartilhada, na qual uma 
parcela da propriedade é de uso comum, da coletividade e a outra, de uso exclusivo de seu 
proprietário.  

                                                 

1 Conjunto de pessoas ou coisas que possuem muitas características comuns e podem ser abrangidas ou referidas por 
um conceito ou concepção genérica; classe, predicamento (HOUAISS, 29/07/2010). 
2 Nesse cenário amplo e em expansão, o Secovi coloca à disposição para os seus associados vários produtos 
diferenciados, como por exemplo, as negociações trabalhistas, pesquisas, custos condominiais, Revista Secovi 
Condomínios com edição de 40 mil exemplares, dentre outros (SECOVI, 2007, p. 169-170). 
3 Neste sentido, ver Caio Mário da Pereira da Silva. Propriedade Horizontal. São Paulo: Forense, 1961, onde este 
comenta sobre a divergência sobre a origem do condomínio edilício, afirmando, inicialmente, que não se admitia na 
Roma antiga o condomínio horizontal e os primeiros edifícios de que se tem notícia são de Roma. 
4 Maluf (2004, p.4), destaca que, o Decreto editado em 1928 foi insuficiente e obsoleto, e posteriormente, foi 
modificado pelo Decreto-Lei nº 5.234, de 8/02/1943, e pela Lei nº 285, de 05/06/1948, ordenamento jurídico que, 
em 1964, foi expressamente revogado pela Lei nº 4.591, de 16/12/1964, que mostrou-se um diploma legal avançado 
para sua época. Essa legislação sofreu várias alterações posteriores. 
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A conceituação de condomínio é extraída da doutrina e disposições legais vigentes:  
“Dá-se o condomínio quando uma mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, 
cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de 
suas partes. O poder jurídico é atribuído a cada condômino, não sobre uma 
parte determinada da coisa, porém sobre ela e sobre sua integridade, 
assegurando-se a exclusividade jurídica ao conjunto de comproprietários, em 
relação a qualquer outra pessoa estranha, e disciplinando-se os respectivos 
comportamentos, bem como a participação de cada um em função da utilização 
do objeto.” (AVVAD, 2009, p.147) 
 

Por um lado, o instituto introduziu uma forma funcional para o imóvel e facilidades de viver em 
comum, além de instituir maior conforto aos seus moradores. Por outro lado, possibilitou um 
avanço no direito brasileiro, no qual, o proprietário de um apartamento é titular de um direito de 
natureza complexa, por isso exerce seu direito de coproprietário sobre as partes comuns e seu 
domínio sobre as partes exclusivas, sujeito a restrições de uso e obrigações perante a comunidade 
a que pertence.  

O aumento das obrigações de vizinhança e as dificuldades encontradas na administração do bem 
comum foram óbices enfrentados pelos administradores dessa forma de propriedade 
compartilhada, que reúne pessoas com objetivos comuns e diferenciados, usando e gerindo o 
mesmo espaço. Assim sendo, o aperfeiçoamento da legislação e desse tipo de propriedade 
culminou, em 1964, com a aprovação da Lei nº 4.591, que atendeu à necessidade de regulação do 
condomínio em plano horizontal e mostrou ser um diploma legal avançado para a época.  

Vantagens e desvantagens são observadas nessa modalidade de habitação no decorrer dos 
tempos, porém, de inevitabilidade histórica, como um produto típico do processo intenso de 
urbanização, em especial das metrópoles urbanas, o condomínio consolidou sua 
representatividade no modo de viver contemporâneo (MELLO, 2007 p.10,13,33). 

Destaca-se pela sua importância socioeconômica e impressiona pelos números. Atualmente, no 
estado de São Paulo são 40 mil condomínios, onde moram 16 milhões de pessoas. Na cidade de 
São Paulo existem 27 mil condomínios, onde residem e trabalham 5,8 milhões de pessoas, o que 
constitui uma movimentação não só para a economia, mas para todo o espaço de produção social 
(SECOVI, 2007, p.169).  

Lopes (2003, S/p) cita que por razões históricas, a figura do condomínio surgiu em decorrência 
de uma série de fatores5, onde não há restrições ao direito de propriedade, mas uma espécie de 
regulamentação do exercício de uma propriedade particular e da coexistência da propriedade 
comum. Esse foi um aspecto fundamental para que no mesmo instituto jurídico figurasse a 
comunhão e a indivisão.   

Para atender às novas modalidades de compropriedade, o Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406) 
procurou preencher as lacunas da lei anterior e regulamentar expressamente o condomínio 
edilício, nos artigos 1331 a 1358 (PLANALTO, 13/07/2010). 

Nessa evolução dos produtos imobiliários, constata-se que além de representar o condomínio, 
nos dias atuais, o status de categoria, já mencionado, representa mais um conceito – que se 
prolifera por meio da multiplicação de empreendimentos imobiliários em condomínios.            

                                                 

5 Decorrente de duas grandes guerras, êxodo rural, explosão demográfica, formação de megalópoles, anseio de 
aquisição da casa própria, a "crise" provocou o surgimento de uma nova técnica de construção e de um complexo 
jurídico cuja perfeita compreensão desafia os estudiosos. 



 4

Como referência de modelo habitacional vale citar o “condomínio fechado6 e constatar que sua 
difusão e multiplicação de empreendimentos residenciais cresceram tanto no município de São 
Paulo quanto nos municípios metropolitanos (MEYER, 2004, p.266). 

Seria possível elaborar uma verdadeira viagem pelo histórico do condomínio, como modelo de 
propriedade atual, porém o objeto deste estudo e a limitação da pesquisa não permitem essa 
abordagem.  
 

2.1. A verticalização e a expansão horizontal  

A verticalização constitui um dos traços característicos da urbanização brasileira. São Paulo é o 
grande ícone desse fenômeno, que de acordo com Luiz Octávio da Silva7: 

“(…) só adquiriu proporções de peso a partir das décadas de 1960 e 1970. 
Antes disso, entretanto, os edifícios altos e áreas verticalizadas constituíam toda 
uma simbologia que tem o seu espaço na própria história da cidade, associados 
à idéia de modernização, de progresso e aos êxitos econômicos da metrópole.” 
(in CAMPOS 2004, p.103)  

 
A partir daí, se processa uma verdadeira mudança de conceito, em que a função de habitar é 
conjugada à função de lazer - aqui adentra-se na seara da diferenciação fundamental, na qual 
teríamos que associar nossas tradicionais convenções de condomínio aos regulamentos de clubes 
de lazer, onde se define uma série de comportamentos e regras de convivência, e onde diferentes 
diretorias deveriam auxiliar na gestão em busca de eficácia e eficiência -. Tais cuidados também 
podem evitar uma série de conflitos futuros.  

É certo que as regras de um condomínio edilício obedecem às disposições do Código Civil 
vigente. A questão que se impõe sobre a responsabilidade dos incorporadores é a de que, ao 
instituir o condomínio está registrada a norma (regulamento interno) que regerá a vida dos 
condôminos nesses empreendimentos e que representam “cidades dentro da cidade” (SECOVI, 
2007, p.169). 

Abordaremos a questão da estrutura jurídica complexa de empreendimentos imobiliários 
multiuso e condomínios-clube, que exigem a estruturação sob a forma de uma equipe 
multidisciplinar.  
 

 

3. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM CONDOMÍNIOS: APROVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO DOS MEGAEMPREENDIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO 
JURÍDICA   

Nos termos da Lei nº 4.591/1964 (PLANALTO, 13/07/2010), que dispõe sobre o condomínio em 
edificações e as incorporações imobiliárias, a atividade de incorporação consiste no 
compromisso de venda de frações ideais pertinentes a unidades autônomas, integrantes de 
edificações em regime condominial8, a construir-se ou que estejam em construção, pelas quais 
responsabiliza-se o incorporador pela efetivação e entrega das obras na forma como ajustada. 

                                                 

6 A respeito de “condomínio fechado” há exemplos de dinâmicas urbanas como: Granja Viana, no Bairro de Cotia, 
Arujazinho, no município de Arujá  (MEYER, 2004, p.266). 
7 Da década de 1920 até a de 1940 estabeleceram-se os alicerces para o desenvolvimento do fenômeno da 
verticalização. 
8 Que se constitui de duas partes distintas, uma constituída de coisas de uso e propriedades comuns, inalienáveis e 
indivisíveis, acessórias e indissoluvelmente ligadas às demais, que são as partes comuns, e outra, constituída das 
partes de uso e propriedade exclusiva dos condôminos, que são as unidades autônomas. 
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O registro da incorporação imobiliária (geralmente efetuado pelo incorporador) é precedido da 
respectiva aprovação pela Prefeitura do projeto do empreendimento9. Equivale dizer que, durante 
o processo de aprovação é concedido ao empreendimento imobiliário, nos termos da legislação 
vigente de uso e ocupação do solo10 uma destinação ao imóvel. Assim, segundo a lei de 
zoneamento, o imóvel poderá ser utilizado como residencial, comercial ou serviços, de uso 
misto, industrial etc. 

O fato ocorre porque a cidade é dividida em “zonas” pelo Plano Diretor Estratégico11 e a 
destinação dos imóveis obedece a uma espécie de hierarquia de categorias – “categorização” –, 
estabelecendo que os usos dos imóveis serão submetidos a uma determinada finalidade 
(objetivo). De acordo com as zonas é que são definidas as destinações dos imóveis.  

O surgimento de condomínios de grande porte e a difusão do condomínio fechado como modelo 
geraram empreendimentos imobiliários que privilegiam áreas de lazer e convivência social com 
conceitos de clube. O conceito exigiu que as empresas buscassem recursos e ferramentas de 
gestão, como forma de compreender e atender esse formato diferenciado. 

A concentração de atividades no mesmo empreendimento imobiliário, como espaço de artes, 
salão de festas para adulto, espaço gourmet, salão de jogos para adulto, espaço mulher, fitness, 
espaço criança, brinquedoteca, atelier, salão de jogos infantil, salão de festas infantil, quadra 
recreativa gramada, quiosque com churrasqueira e forno de pizza, espaço de recreação, estar 
coberto, piscinas adulto e infantil, deck molhado, praça do relógio, playground gramado, dentre 
outros, merece estruturação específica.  

Quando há a implantação de várias edificações (a implantação por etapas), assim definida pelo 
Mestre Chalhub (2005, p.13) - procedimento usual em empreendimentos clube ou mega- 
condomínios: 

“Uma incorporação poderá ser desdobrada em várias incorporações, nos casos 
de projeto que preveja a edificação de mais de um edifício (Lei nº 4.864/65, art. 
6°). Essa faculdade atende à necessidade de realização de empreendimentos de 
grande porte, reconhecida a dificuldade prática de se executar simultaneamente 
todos os blocos de apartamentos, sobretudo porque nem sempre é possível 
levantar, a um só tempo, o capital necessário para construir todos os blocos de 
edifícios, assim, como nem sempre o mercado absorve de uma só vez um 
grande número de unidades imobiliárias”. 
 

Se por um lado, o desdobramento do empreendimento em fases diferenciadas de construção com 
a previsão de entrega de cada uma das etapas e respectivas áreas comuns em fases diferenciadas, 
outra característica se agrega à de construir megaempreendimentos com várias torres e blocos de 
edifícios. Essa possibilidade é favorável para o lançamento dos empreendimentos com 
características múltiplas e de usos diferenciados, caso em que, cada etapa possui seu ciclo de 
produção própria, comercialização e lançamentos. Ressaltando-se que todas as etapas, fases e 
ciclos devem estar adequadamente registrados e previstos por ocasião do 1º registro do memorial 
de incorporação do empreendimento.   

                                                 

9 Com o “Aprov”, do GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São 
Paulo, foi reestruturado através do Decreto Estadual nº 52.053, de 13 de agosto de 2007. 
10 A lei atual, “Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo”.  
11 Estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das 
Subprefeituras, dispõe sobre o Parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São 
Paulo. (LEIS PAULISTANAS, 13/07/2010). Decreto nº 43.394, de 30 de junho de 2003,  Lei nº 13.430, de 13 de 
setembro de 2002, que aprovou o Plano Diretor Estratégico Anexo:  (...) Decreto nº 43.232, de 22 de maio de 2003 e 
Lei n.º 13.430, de 13 de setembro de 2002, que aprovou o plano diretor estratégico do Município de São Paulo.  
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Ao final, é possível compreender a oportunidade que surge e consolida a proliferação de 
empreendimentos dessa natureza, pois como afirma Chalhub (2005, p.13): 

“(...) depois de concluída a incorporação, racionalizar a fruição da coisa 
comum, seja regulamentando o acesso dos condôminos a partes e serviços que 
sejam comuns aos diversos blocos, seja limitando o acesso e o uso de outras 
partes aos condôminos de determinados blocos, ou, ainda, segregando a 
administração por blocos, de modo a atender aos interesses individuais em 
harmonia com o interesse do conjunto dos condôminos”.  
 

A dinâmica possibilita a formação de condomínios secundários ou subcondomínios (que tem 
sido a usual denominação) dentro do condomínio geral, como é possível verificar que ocorreu no 
empreendimento imobiliário. 

Abordaremos a questão da estrutura jurídica complexa de empreendimentos imobiliários 
multiuso e condomínios-clube, que exigem a estruturação sob a forma de uma equipe 
multidisciplinar. Seja para a elaboração jurídica, que exige uma estruturação diferenciada, seja 
para a gestão de empreendimentos com a natureza multiuso e com atividades diversas que exige 
uma equipe multidisciplinar.  
 

3.1.  Condomínios-clubes, mega-condomínios e mixed use   

Várias transformações e inovações acontecem nesse processo global, num fenômeno que é 
similar em outras metrópoles mundiais. Como consequência, as cidades passam por uma 
reorganização do espaço produtivo (MELLO, 2007, p. 13-14). 

Na cidade de São Paulo, como visto, o assunto não é recente, ao prever espaços que misturam o 
conceito de múltiplos usos em grandes áreas ou em espaços reduzidos. Por decorrência das 
necessidades contemporâneas, ou por uma criação de marketing, tem sido depreendido um 
verdadeiro esforço para que os produtos imobiliários sejam diferenciados (embora, a nosso ver, 
trata-se de uma tendência e de um conceito). 

Nesse mesmo sentido, Meyer, Grostein e Biderman (2004, p.266) ao explicarem as “dinâmicas 
urbanas do território metropolitano” citam a difusão do “condomínio fechado” como um modelo 
habitacional: 

“A multiplicação de empreendimentos residenciais na forma de condomínios 
fechados está ocorrendo tanto no município de São Paulo quanto nos demais 
municípios metropolitanos. A tipologia do condomínio fechado está sendo 
adotado tanto para empreendimentos de alta renda, com os atributos 
mencionados, quanto para outros nas periferias populares, para faixas de renda 
média e média baixa.” 
 

A afirmativa demonstra que o conceito foi disseminado por todas as classes sociais, confirmando 
a característica peculiar da cidade de São Paulo: o crescimento rápido da cidade, como apontado 
por Benedito Lima de Toledo (2004, S/p), na fase de progresso material incontrolado sem 
coordenação e planejamento. A cidade de São Paulo estava sujeita a um trabalho de contínua 
demolição e transformação que não podia logo ser completado: “(...) uma cidade nova tende a 
substituir a antiga”.  

Verifica-se que a cidade de são Paulo possui uma característica intrínseca de reinventar-se, 
transfigurando produtos antigos com novas roupagens, como se fossem novidades no mercado.  
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O assunto merece ser aprofundado, em especial na época de boom imobiliário, com a utilização 
das antigas áreas industriais para finalidade residencial. Os lançamentos que preveem um grande 
número de torres demandam excesso de anúncios, com denominações das mais variadas 
espécies, como veremos.  

Segundo Meyer (2004, p.10), as transformações urbanas que estão ocorrendo na metrópole 
paulistana, sobretudo aquelas que se sedimentaram a partir da década de 1980, atestam a 
progressão das mudanças em vários níveis, como se vê: “(...) a verticalidade súbita de ruas e 
bairros antes espraiados pelo chão, os estacionamentos improvisados em lotes urbanos, os 
escritórios de última geração, os usos alternativos dos antigos galpões industriais, os gigantescos 
emaranhados de alças viárias e túneis (…)” 

Nesse cenário surgem os mega-condomínios, condomínios-clube, clubes privativos, club-park, 
clubes de lazer, resort, reservas biológicas e ambientais, parque residencial, enfim, um grande 
leque de nomenclaturas, mas todas privilegiando amplas e extensas áreas de lazer que 
concentram atividades de diversas naturezas no mesmo empreendimento. De uma forma geral, o 
conceito-característica principal desse tipo de empreendimento imobiliário é: “viva a vida”! 

A expansão vertical e a criatividade dos empreendedores vendem ao mercado produtos que 
consolidam o morar e o lazer, privilegiando no mesmo espaço (privativo e comum) uma 
convivência estreita. 

Abrimos um parêntese para relembrar que o assunto não é novo. Desde o advento da Lei nº 
4.591/64, tem sido prática regular a instituição do condomínio em propriedades fracionadas, a 
conjugação de atividades de lazer e a administração desses empreendimentos por empresas 
especializadas. Não haveria nenhuma novidade se não estivéssemos falando de condomínios que 
se constituem em verdadeiros megaempreendimentos imobiliários, que contêm um grande 
número de unidades autônomas e espécies de pavimentos-tipo diferenciados - na mesma torre - e 
com espaços que preveem naturezas diferenciadas de múltiplos usos com uma grande quantidade 
de pessoas convivendo em áreas comuns, em regime de copropriedade e usufruindo de serviços 
pay per use, spa, cabeleireiro, espaço mulher, espaço teen, garage band, dentre outros.  

O assunto merece análise sob dois enfoques, sob o aspecto jurídico e sua estruturação complexa 
e sob o aspecto operacional para gerir o megaempreendimento com diversas atividades.  
 

3.2. O case Brascan Century Plaza e sua estruturação jurídica  

Vale ressaltar o exemplo do empreendimento denominado Condomínio “Brascan Century 
Plaza”, com 109 metros de altura, 33 andares e foi inaugurado em 2002, cuja previsão de 
destinação e uso mistos; comércio de centros intermediários, residência multifamiliar, 
escritórios, negócios e serviços de diversão é definida no art. 4 º da Convenção Condominial 
registrada. 

A estruturação jurídica do condomínio é assim descrita: em um edifício residencial, multifamiliar 
de moradia transitória ou permanente "StayBridge Suites Century PIaza" (destinado, em parte, a 
ser nele exercida a atividade apart-hoteleira), caracterizando um subcondomínio pelas 
características específicas; há ainda contratos jurídicos celebrados pelos compromissários 
compradores das unidades autônomas do condomínio, que aderiram à prestação de serviços pré-
operacionais, administração do subcondomínio, dentre outros; o segundo edifício é de uso 
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exclusivo de escritórios, bancos, salas comerciais, com atividades ligadas ao comércio e serviço, 
consultórios médicos e odontológicos etc., é denominado de "Brascan Century Office"12. 

O terceiro é o “Centro Comercial – Open Mall” - lojas comerciais e serviços, restaurantes, locais 
de reuniões, cinemas, agências bancárias, caixas automáticos, bancas de jornal e revista, todas as 
atividades afins a um centro comercial. 

O empreendimento conta ainda com estacionamento, que possui administração própria e contrato 
diferenciado "Brascan Century Park". A seguir, algumas fotos do empreendimento (fig.1) - que 
tem por conceito privilegiar espaços de circulação – que faltam no bairro do Itaim. O objetivo de 
oferecer lazer e consumo, em um open mall – espaço que interliga o centro comercial à praça – 
onde a vida acontece o tempo todo. 
 

Figura 1: Brascan Century Plaza, desenhos distintos, planta em L - edifício de Flats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arcoweb (12/07/2010) 
 

 

4. O CONCEITO MIXED USE E A QUESTÃO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO 

Abordaremos o segundo assunto, sob o enfoque operacional de gestão do empreendimento. 

Introduzindo no País o internacionalmente consagrado conceito de Mixed Use Project, este 
complexo vem presenteando o bairro do Itaim Bibi com uma nova centralidade, propiciando um 
espaço de lazer e serviços com qualidade urbana, comodidade, conveniência e segurança. Esta 
iniciativa de ampliar o espaço coletivo através do território privado, configura-se como um 
importante passo rumo à melhoria da qualidade de vida urbana, nos grandes centros urbanos 
(VITRUVIUS, 13/07/2010). 

Mas a administradora alerta: oferecer tantos recursos em uma área tão grande, geralmente com 
três ou mais torres, de forma condizente com as expectativas dos condôminos, exige atenção 
                                                 

12 A concepção arquitetônica do Brascan Century Plaza reúne em um único espaço de 12.600 m², 31 pavimentos de 
flats hoteleiros, 24 pavimentos de conjuntos comerciais, 15 lajes corporativas, centro de convenções, centro 
comercial, praça de alimentação e 6 cinemas. Interligando esse complexo, existem estruturas que se destinam a 
oferecer lazer e consumo, em um open mall – espaço que interliga o centro comercial à praça – onde a vida acontece 
o tempo todo.Os edifícios seguem o seguinte programa: a torre de escritórios, destinada a pequenos escritórios e a 
profissionais liberais, possui laje de 776 e 906 m², podendo ser dividida em unidades de 38 m², com até 16 salas por 
andar.A torre corporativa com lajes de 726 m² está equipada para o autodesempenho exigido para escritórios AAA 
(piso elevado, ar condicionado individual, sistemas de segurança predial etc.). O hotel possui pavimento de 3040 m² 
que comportam 3 tipos de unidade (VITRUVIUS, 13/07/2010). 
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especial do síndico e da equipe que gerencia o condomínio, para que os espaços e equipamentos 
funcionem de forma adequada.  

Uma premissa que se impõe e se estabelece é: como compatibilizar a questão (que, a nosso ver, 
deveria ser coordenada de forma conjunta) dos objetivos da atividade da incorporação 
imobiliária e o regramento da convenção de condomínio clube? Há alguma diferenciação na 
estruturação jurídica de empreendimentos dessa natureza? 
 

4.1. Os condomínios-clubes e os desafios que se impõem  

Identificamos artigos e reportagens com os títulos “Condomínios-clube multiplicam tarefas dos 
síndicos em SP”, “Novos condomínios-clube desafiam gestores em São Paulo” (SINDICONET, 
12/07/2010), mas a que chama nossa atenção é a seguinte: “Número de super-condomínios que 
oferecem estrutura de lazer semelhante a de grandes clubes crescerá 114% até 2011”. Os 
números são grandiosos e representam o levantamento realizado no mercado de São Paulo pela 
Administradora Lello13. 

Outras indagações que suscitamos: Qual tem sido a postura das incorporadoras, ao estabelecerem 
os megaempreendimentos imobiliários? Juridicamente, as convenções estão estruturadas de 
forma que viabilizem o gerenciamento pelas administradoras de atividades simultâneas de 
naturezas diversas? E, por fim, como será o vivenciar nos condomínios-clubes e nos 
empreendimentos onde há o multiuso? 

As indagações são apropriadas, pois suscitam assuntos inerentes às incorporadoras (como 
planejadoras dos empreendimentos), às administradoras (como empresas prestadoras de serviço) 
e aos futuros condôminos (que adquirem um “conceito conjugado de morar + lazer” e 
desconhecem seus direitos e deveres). 

Outro aspecto que merece atenção é quanto está caracterizado pela funcionalidade e manutenção 
de diversas atividades. Os moradores dos condomínios clubes desconhecem seus direitos e 
deveres, impondo, agravado em decorrência de uma convivência mais estreita – que é natural 
que um número maior de inconvenientes apareçam (com a convivência e intimidade). Embora 
com o registro no Ofício de Registro de Imóveis e todos os procedimentos legais (Convenção, 
Regulamentos que regrem o empreendimento e atividades) sejam cumpridos pelos 
incorporadores, algumas questões merecem abordagem sob outro enfoque, vejamos: 

I - A Lei não estabelece procedimento formal para a chamada instituição de condomínio, fazendo 
apenas menção à exigência de averbação no auto de conclusão, atividade obrigatória no Estado 
de São Paulo (no término das obras, ocasião em que vários documentos são apresentados e 
arquivados). Dentre esses documentos, uma nova Convenção de Condomínio é juntada no 
registro (ainda que seu texto nada traga de novo). Com esse registro, o Condomínio estará 
efetivamente instituído, para todos os efeitos previstos em lei, ainda que a Assembleia de 
Instalação não tenha sido realizada. 

II - O período compreendido entre a fase da incorporação e a conclusão do empreendimento, no 
qual todos os atos são registrados na matrícula do terreno em que o condomínio será constituído 
usualmente, é a ocasião em que ocorre o primeiro contato entre o incorporador14 imobiliário 

                                                 

13 Aponta que entre 2009 e 2011, o número de empreendimentos do tipo clube na capital e região metropolitana 
crescerá 114%, passando dos atuais 140 para 299 condomínios, representando 18% do total de novos lançamentos 
imobiliários (SINDICONET, 12/7/2010) 
14 O incorporador é o planejador do negócio imobiliário, é quem efetua ou coordena a construção, mobilizando os 
recursos necessários à produção, compromissa ou efetiva a venda das frações ideais de terreno, leva a termo a 
incorporação imobiliária e comercializando as unidades imobiliárias (CHALHUB, 2005, p.10-13). 
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(aquele que exerce a atividade empresarial de coordenação e estruturação do empreendimento) e 
o administrador/gestor condominial (responsável pelo gerenciamento das funções do 
condomínio).  
 

4.1.1. Multiplicidade de atores  

Eis a questão fundamental: Condomínios assim estruturados não mereceriam uma atenção 
especial, principalmente no que tange aos aspectos administrativos, que, por sua vez, se não 
forem adequadamente previstos, no futuro talvez possam gerar grandes conflitos entre os 
condôminos? Sob outro enfoque, indagamos: Será esse o caminho ideal para o bom 
gerenciamento do condomínio, a falta de envolvimento da administradora desde a estruturação 
inicial do empreendimento imobiliário? E quanto aos deveres e direitos relacionados aos 
condôminos que irão integrar aquela sociedade condominial (isso foi corretamente estruturado e 
deixado claro para os novos integrantes daquele microcosmo ou das “cidades dentro da cidade”? 
(SECOVI, 2007, p.169) 

Ao inserirmos as administradoras como atuantes desse processo que caracteriza a atividade de 
incorporação imobiliária (que compreende desde o estudo de viabilidade até o desenvolvimento 
do projeto), procuramos integrar as ações, a fim de evitar/minorar problemas futuros, 
especificamente sob o enfoque dos aspectos relacionais que caracterizam a convivência nesses 
mega-condomínios e empreendimentos diferenciados.  

A convergência das atividades jurídicas (de elaboração da convenção) com a dos planejadores e 
equipes de desenvolvimento de produtos imobiliários (arquitetos e urbanistas), e dos gestores do 
empreendimento (administradoras de condomínios), facilitaria a compreensão do todo que se 
caracteriza um empreendimento imobiliário dessa natureza.  

Por outro lado, será que os empreendedores estão dispostos a realizar sua atividade de forma 
diferenciada? Isso implica em deixar de lado a forma descritiva e estanque das convenções de 
condomínio, que tem sido a prática regular (por um longo período).  Esses assuntos, realmente 
debatidos entre os atores múltiplos, que estão envolvidos nessa fase do processo, ou não, estão 
tendo tratamento adequado? 

Nessa função reflexiva, indagamos: Será que as administradoras de condomínio têm sido 
chamadas para assessorar na instituição da nova convenção de condomínio – no momento do 
desenvolvimento do projeto, que vislumbra um novo conceito de viver? É preciso manter o 
objetivo central de que não basta ao empreendedor preocupar-se com todos os aspectos legais do 
empreendimento, se a complexidade da questão do vivenciar nessas “mini-cidades” em que se 
transformaram os empreendimentos imobiliários não estiverem devidamente estabelecidas.  

As questões que se impõem passam por uma espécie de humanização das regras, que serão 
vivenciadas e conjuntamente negociadas entre administradora, empreendedor imobiliário e 
jurídico, para que possam, efetivamente, disciplinar a boa convivência e a eficácia dos novos 
espaços nos empreendimentos. 

Conforme destaca João Teixeira, especialista na Gestão de Investimentos Imobiliários e 
proprietário da Investcorp na reportagem "Atores da Construção", em Casa Vogue (S/d, p.67), a 
atuação da multiplicidade de autores na produção dos espaços imobiliários das metrópoles é fato 
consolidado pelos autores da produção:  

“(...) os Incorporadores, na condição de criadores e empreendedores, 
catalisando o processo do Desenvolvimento Imobiliário; as Construtoras, 
com a responsabilidade de materializar os empreendimentos com 
qualidade e tecnologia; as empresas de Planejamento Imobiliário e Vendas, 
procurando entender as tendências e oferecer produtos mais adequados às novas 
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necessidades do público consumidor, e as empresas de Consultoria e 
Serviços, com o importante trabalho de Inteligência Imobiliária, 
Avaliações e Gestão de Empreendimentos e Investimentos compõem o 
cenário onde se desenvolvem os Negócios Imobiliários.” (grifo nosso) 
 

Somente pela união dos players do mercado, devidamente processadas, os projetos serão 
transformados em empreendimentos, continua o especialista: "(...) que serão construídos, 
financiados, vendidos, alugados, avaliados, geridos e vividos” (grifo nosso). 

Eis os integrantes do ciclo de produção completo.  

Por fim, vale lembrar que somente alguns poucos empreendedores imobiliários têm se 
preocupado com a questão, mas ainda em minoria, principalmente quando comparamos com os 
números de empreendimentos lançados que atendem a essas características em especial. 
 

5. CONCLUSÃO  

Verifica-se que algumas incorporadoras têm se preocupado com seus “empreendimentos-
conceito” nos aspectos de marketing e divulgação. Porém, ao instituí-los, infelizmente não são 
todas que inspiram a mesma preocupação com a estruturação jurídica adequada ao 
empreendimento dessa natureza. É cediço encontrar instrumentos jurídicos que não expressam a 
solidez necessária (em termos de regulamentos e previsões) para a gestão do empreendimento.  

Muitas vezes, ainda, o custo da elaboração dos instrumentos jurídicos inusitados faz com que a 
“boa e velha” convenção (elaborada para determinado empreendimento imobiliário e arquivada 
no computador) seja reutilizada por inúmeras vezes no esquema do “copiar e colar”, 
caracterizando um ajuste inadequado ao empreendimento complexo como são os mixed use, 
condomínios-clube e megaempreendimentos. Essa prática usual e reiterada ocasiona as futuras 
ações judiciais e problemas de convivência desnecessários.  

A reprodução da convenção para outros empreendimentos imobiliários, sem a preocupação com 
as características intrínsecas de cada megaempreendimento e suas especificidades (a exemplo de 
espaço teen, espaço fitness, espaço gourmet etc.), geram problemas de convivência, de 
gerenciamento, regulamentação, coordenação e gestão pela administradora das atividades 
conjugadas no mesmo empreendimento. 

Assim, é preciso enfatizar que ocorre uma alteração substancial, ao sairmos da vida de sonho do 
folheto de propaganda para a vida real, que é o cenário do empreendimento onde se vive, no qual 
o antigo público-alvo da publicidade torna-se participante ativo, que vivencia no 
empreendimento seus hábitos, sua vida e de sua família, sua história pessoal e peculiaridades 
(integrando-se ou não às regulamentações). 

Aos adquirentes dessas unidades tem de ter claro que estão adquirindo um produto com um 
conceito recente, e que haverá de conjugar no futuro a coordenação das atividades de habitar e de 
lazer. Isso pressupõe a disposição para uma forma de morar diferenciada, onde o social convive 
com o habitar de forma intensa, e os espaços multiusos são privilegiados. Esse é o 
questionamento que deve ser feito pelos adquirentes das unidades autônomas, pelos advogados 
responsáveis pela estruturação jurídica desses empreendimentos, e pelos empreendedores 
imobiliários preocupados com sua credibilidade e visão estratégica do conviver nesse espaço.  

A questão não é meramente temporal, resumida na gestão de empreendimentos mixed use, mega- 
condomínios ou condomínios-clube, vai além. Num futuro próximo, esses empresários serão 
lembrados não como meros espectadores preocupados com seus lucros, mas sim como 
empreendedores imobiliários comprometidos com a ampla estrutura e cuidados com o vivenciar 
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em seus empreendimentos, criteriosamente planejados – uma característica dessa época, como 
apontou Caio Mario Pereira da Silva (1991) –.  

Eis o desafio que se impõe. 
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