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A PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DO CONDOMÍNIO  
E A SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO 

GONÇALO OLIVEIRA MAGALHÃES 

Neste texto, aborda-se a natureza jurídica do condomínio resultante da propriedade hori-
zontal, partindo de uma perspectiva histórica e comparatística, para, a partir dela, definir a medida 
da respectiva personalidade judiciária e o modo como a sua presença em juízo deve ser assegu-
rada.

Descritores: personalidade judiciária; condomínio; propriedade horizontal; administrador; 
representação.

1. Diz o art. 11.º/1 do Código de Processo Civil que a personalidade 
judiciária consiste na susceptibilidade de ser parte num processo de natureza 
civil. 

O conceito de parte é aqui utilizado no sentido formal, de modo a abar-
car aquele que requer ou contra quem é requerida a providência judiciária a 
que tende a acção 1. A determinação dos sujeitos da relação material contro-
vertida — isto é, dos titulares das situações jurídicas de direito substantivo 
que estão em causa no processo –, não interes sa à configuração das partes 
processuais, mas apenas, ainda que filtrada pelo autor, à determinação da 
sua legitimidade (arts. 30.º/3, 32.º/1 e 33.º/1) 2.

A personalidade judiciária constitui, na expressão de JOÃO CASTRO  
MENDES 3, no «pressuposto dos restantes pressupostos processuais subjecti-
vos». Só se compreende a apreciação da capacidade judiciária, da legitimi-

1 O processo civil, em especial nos processos de jurisdição contenciosa, assenta na existência 
de partes processuais bipolarizadas, o que íntegra, juntamente com o princípio do contradi-
tório, o núcleo dos prin cípios que MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Introdução ao Processo Civil, 
Lisboa: Lex, 1993, p. 38, apelida de essenciais, por contraposição aos restantes pedidos 
meramente instrumentais.

2 LEBRE DE FREITAS, Introdução ao Processo Civil, Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 61. De 
igual modo, LEBRE DE FREITAS / JOÃO REDINHA / RUI PINTO, Código de Processo Civil Anotado, 
I, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 16, ANTUNES VARELA / J. MIGUEL BEZERRA / SAMPAIO E 
NORA, Manual de Processo Civil, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1985, p. 107, nota 107, 
MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, reimpressão, Coimbra: Coimbra 
Editora, 1993, p. 108; ANSELMO DE CASTRO, Direito Processual Civil Declaratório, II, Coimbra: 
Almedina, 1982, pp. 97 e ss..

3 Direito Processual Civil, II, Lisboa: AAFDL, 1987, p. 18.
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dade, do interesse em agir ou do patrocí nio judiciário de alguém ou de alguma 
identidade que, independentemente de personali dade jurídica, goze da prer-
rogativa de ser sujeito processual. É em função das partes indicadas na 
petição inicial que se determinam a personalidade e a capacidade judiciária 
dos sujeitos da acção, bem como a competência do tribunal, sempre que a 
sua determi nação esteja ligada às partes 4. 

A personalidade judiciária acompanha a personalidade jurídica, que con-
siste na susceptibilidade de ser titular de direitos e obrigações (art. 11.º/2, do 
Código de Processo Civil) 5. Sendo o processo civil entendido como o conjunto 
das normas instrumentais (ou adjectivas) que regulam as actuações dos 
sujeitos de direito privado perante o órgão do Estado com competência exclu-
siva para resolver os conflitos de interesse mediante a aplicação do direito 
substantivo, natural é que o beneficiário ou aquele que é atingido na sua 
esfera jurídica pelos efeitos da decisão judicial sejam entes ou entidades 
capazes de suportar tais consequências 6.

A personalidade jurídica é automaticamente atribuída às pessoas singu-
lares, a partir do nascimento completo e com vida (art. 68.º/1 do Código Civil), 
e às pessoas colectivas regularmente constituídas. 

Assim, quanto às pessoas colectivas, têm personalidade jurídica as 
sociedades comerciais constituídas nos termos do Código das Sociedades 
Comerciais, aprovado pelo DL n.º 262/86, de 2.09, cujo art. 5.º pressupõe a 
regularidade formal e o registo definitivo do contrato, as sociedades civis sob 
forma comercial (art. 1.º/4 do Código das Sociedades Comerciais), as asso-
ciações constituídas por escritura pública (art. 158.º/1 do Código Civil) ou nos 
termos da Lei n.º 40/2007, de 24.08, que aprovou um regime especial de 
constituição imediata de associações, as fundações reconhecidas (art. 158.º/2 
do Código Civil), as cooperativas, a partir do registo da sua constituição  
(art. 16.º do Código Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 51/96, de 7.09). 

Se é correcta a afirmação de que aquele que tem personalidade jurídica 
tem necessariamente personalidade judiciária, a inversa não é verdadeira: a 

4 ANTUNES VARELA et. al, ibidem.
5 Cf. MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, I, reimpressão, Coimbra: Almedina, 

1997, pp. 29 e ss., CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 3.ª ed., 
Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p. 191 e ss., OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil — Teoria Geral, I, 
Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 37. 

6 ANTÓNIO SANTOS ABRANTES GERALDES, Personalidade Judiciária, Lisboa: CEJ, 1998, pp. 2-3.  
O Estado reserva para si o monopólio da administração da justiça e da aplicação do direito 
aos casos concre tos, actividade que exerce através do seu órgão tribunais. Ressalvam-se 
os casos em que, excepcional mente, é consentida ao titular do direito a auto-tutela: quando 
sendo-lhe impossível o recurso em tempo útil aos tribunais, a força privada surge como o 
meio adequado a realizar ou assegurar o direito, de outro modo ameaçado de inutilização 
prática (cf. arts. 336, 337, 339, 1277, 1314 e 1315 do Código Civil e art. 397/2 do Código 
de Processo Civil); e nos casos em que a lei admite uma actividade privada dirigida à com-
posição extraprocessual do litígio (cf. arts. 674, 831 e 1366/1 do Código Civil). Sobre se o 
exercício extrajudicial de direitos potestativos constitui um meio de auto-tutela, vide LEBRE DE 
FREITAS, Introdu ção…, pp. 62-63; e A Confissão no Direito Probatório, Coimbra: Coimbra 
Editora, 1991, pp. 587-588. 
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lei confere per sonalidade judiciária a determinadas entidades carecidas de 
personalidade jurídica — isto é, que não podem ser titulares de direitos e 
obrigações. 

A razão desta extensão da personalidade judiciária é um compromisso 
entre o excessivo dogmatismo, conceptual e formal, e a necessidade de 
atender a realidades que decorrem da vida corrente e que ficariam a desco-
berto se não houvesse tal desvio, difi cultando seriamente o exercício de 
determinados direitos de terceiros ou a tutela dos interesses centrados nessas 
entidades carecidas de personalidade jurídica. As excepções consagradas 
pelo legislador processual ao princípio da correspondência entre a perso-
nalidade jurídica e a personalidade judiciária representam um afloramento do 
carácter instrumental do processo civil 7.

Essas excepções estão previstas nos arts. 12.º e 13.º do Código de 
Processo Civil, a saber: (i)) a herança jacente e os patrimónios autónomos 
cujo titular não está determina do; (ii)) as associações sem personalidade 
jurídica e as comissões especiais; (iii)) as sociedades civis; (iv)) as sociedades 
comerciais, até à data do registo definitivo do con trato pelo qual se constituem, 
nos termos do art. 5.º do Código das Sociedades Comer ciais; (v)) o condo-
mínio resultante da propriedade horizontal, relativamente às acções que se 
inserem no âmbito dos poderes do administrador 8; (vi)) os navios, nos casos 
pre vistos em legislação especial; (vii)) as sucursais, agências, filiais, delega-
ções ou repre sentações, quando a acção proceda de facto por elas praticado. 

2. Assente isto, vejamos agora em que consiste o condomínio resultante 
da pro priedade horizontal, instituto que, tal como o concebemos actualmente, 
não tem ainda um século de existência. 

O direito romano não tolerava a divisão do prédio por planos horizontais, 
por a mesma ser contrária aos princípios dominantes: se a propriedade se 
projectava para o alto ad astra e se aprofundava ad inferos, não havia fun-
damento para a separação e autonomização dos direitos de quem vivesse 
acima do proprietário, incompatibilidade flagrante quanto mais arreigada a 
convicção de que se subordinava ao proprietário do solo qualquer edificação 
sobre ele levantada: aedificium solo cedit et ius seguitur 9. 

7 Tenha-se presente que a ideia de personalidade judiciária foi introduzida na reforma proces-
sual de 1939, fruto do pragmatismo de José Alberto dos Reis, tendo como leitmotif a neces-
sidade de qualificar a possi bilidade de ser parte em juízo, demandante e demandado. A 
alternativa de levar a juízo todas as pessoas que se poderiam acolher ao ente com «perso-
nalidade judiciária» seria impraticável. Cf. ANTUNES VARE LA et. al, Manual…, pp. 110-111; 
ANTÓNIO SANTOS ABRANTES GERALDES, Personalidade…, pp. 5-6. Sobre o carácter instrumental 
do processo civil, vide CASTRO MENDES, Direito Processual Civil, I, Lis boa: AAFDL, 1980,  
pp. 35 e ss., e LEBRE DE FREITAS, Introdução…, pp. 8-9.

8 Antes da reforma do processo civil levada a cabo pelo DL n.º 329-A/95, de 12.12, o condo-
mínio resul tante da propriedade horizontal era correntemente integrado na expressão patri-
mónio autónomo do art. 6.º. Neste sentido, cf. ANTUNES VARELA et. al, Manual…, pp. 111-112.

9 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Condomínio e Incorporações, 4.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 
1981, p. 61
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A origem da propriedade horizontal encontra-se na Idade Média. Alcançou 
então um grande desenvolvimento, sobretudo em cidades como Rennes e 
Grenoble, onde os edifícios por pisos eram a regra e as vivendas estritamente 
pessoais a excepção, o que é justificado pelas circunstâncias que obrigavam 
a rodear as cidades de altas muralhas que as impediam de crescer em exten-
são e forçavam o crescimento em altura 10.

Os princípios individualistas da Revolução Francesa, opostos a toda a 
forma de delimitação do domínio, não se harmonizavam com a propriedade 
horizontal. O Código de Napoleão não regulamentou o instituto, reservando-
-lhe um só artigo, o 664.º, incluí do no capítulo relativo às paredes comuns. 
Os códigos seguintes ou seguiram o mesmo caminho do francês ou guarda-
ram silêncio a tal respeito ou proibiram o instituto 11, como foi o caso do 
Código alemão, cujo art. 1014.º consagrava a inadmissibilidade da restrição 
do direito de superfície a uma parte do edifício, especialmente a um só andar, 
o que se entendida proibir a propriedade horizontal.12 Ressalvavam-se da 
proibição as situações jurídicas anteriores, que se continuavam a reger pela 
legislação antiga, por força do disposto no art. 182.º da Lei de Introdução ao 
referido Código. 

O ciclo de decadência do instituto inverteu-se no período subsequente 
à Guerra de 1914-18: o sistema da propriedade horizontal, possível devido 
ao desenvolvimento das técnicas de construção, surgiu como o meio de 
solucionar o problema da habitação que o aumento exponencial das cidades 
gerou 13. A Lei belga de 8 de Junho de 1924 foi a que primeiro regulamentou 
o instituto, seguindo-se-lhe, de um modo geral, a de todos aqueles países 
que partilham do nosso património jurídico-cultural, incluindo a daqueles que 
o proibiram. É o caso da Alemanha: a Lei de 15 de Março de 1951 criou o 
direito permanente de habitação (dauerwohrecht) e a propriedade horizontal 
de casas (woh nungseigentum) 14. 

10 PEDRO AUGUSTO ESCOBAR TRUJILLO, apud RUI VIEIRA MILLER, A Propriedade Horizontal no Código 
Civil, 3.ª ed., Coimbra: Almedina, 1998, p. 48.

11 Ibidem.
12 MARIANO FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO, La Ley de Propiedad Horizontal en el Derecho Espanol: 

Comentarios a La Ley De 21 de Julio de 1960, Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 
1983, pp. 143-147.

13 Valem aqui, mutatis mutandis, as palavras de ORLANDO DE CARVALHO, Direito das Coisas (Direito 
das Coisas em Geral), Coimbra: Centelha, 1977, p. 17, a propósito do direito das coisa em 
geral: «Tratando se de bens escassos, é claro que o controle de tais bens — e a ordenação 
do domínio desses bens é obvia mente uma ordenação do seu controle — equivale a um 
controle dos meios de subsistência; isto é, a um controle sobre a vida dos cidadãos, a um 
controle sobre os fins e a fisionomia da cidade. Daqui resulta como primeira consequência 
que o direito das coisas é a pedra de toque do direito que em certa altura vigora e, mais do 
que isso, da sociedade em que ele vigora: do ‘projecto’ tanto cívico como político que repre-
senta a sociedade em questão. É ao nível do direito das coisas que a sociedade civil mostra 
os seus verdadeiros estigmas e a correspondente organização política e o seu princípio 
fundamental de estrutu ra».

14 MARIANO FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO, ibidem. Como salienta o autor, a lei alemã de 1951 tem 
as seguintes características: a) a propriedade das casas é uma compropriedade robustecida 
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Entre nós, a primeira referência ao instituto encontra-se nas Ordenações 
Filipi nas 15, cujo § 34 do Título LXVIII (Dos Almotacés) do Livro I, dispunha 
que «[s]e huma casa for de dous senhorios, de maneira que de hum delles 
seja o sótão, e de outrem o sobrado, não poderá aquelle cujo for o sobrado, 
fazer janella sobre o portal daquelle, cujo for o portão, ou logea, nem outro 
edificio algum». 

O Código Civil de 1867, no seu art. 2335.º, que teve por fonte o  
art. 664.º do Código Civil francês, apenas cuidou do modo de reparação e 
conserto dos diversos andares de um edifício que pertencessem a diversos 
proprietários, quanto isso se não encontrasse regulado nos respectivos títulos. 

A Lei n.º 2030, de 22 de Junho de 1948, estabeleceu, no seu art. 30.º, 
único da Parte III, intitulada Propriedade por andares, que o Governo devia, 
no prazo de 6 meses, proceder à revisão e regulamentação do art. 2335.º do 
Código Civil, estabele cendo o regime de propriedade por andares ou proprie-
dade horizontal. 

Tal regulamentação apenas surgiu com o Decreto-Lei n.º 40 333, de 14 
de Outu bro de 1955, que esteve em vigor até ao Código Civil de 1966. Neste, 
o instituto está regulamentado nos arts. 1414.º a 1438.º, sendo notória a 
influência dos arts. 1117.º a 1139.º do Código Civil italiano (Titolo VII: Della 
Comonione; Capo II: Dei Condomi negli edifici). 

O art. 1414.º do Código Civil, ao dizer que as fracções de que um edi-
fício se compõe, em condições de constituírem unidades independentes, 
podem pertencer a pro prietários diversos em regime de propriedade horizon-
tal, consagra uma derrogação ao princípio superficies solo cedit, nos termos 
do qual um edifício incorporado no solo só pode ser objecto de um único 
direito de domínio — direito que abrange toda a constru ção, o solo em que 
esta assenta e os terrenos que lhe servem de logradouro 16. Na pro priedade 
horizontal, os titulares das várias fracções ou unidades independentes — con-
dóminos, na terminologia legal (cf. art. 1420.º do Código Civil) — são ainda 
comproprie tários das partes do edifício que constituem a sua estrutura comum 
ou estão afectadas ao serviço daquelas fracções (art. 1421.º do Código Civil). 

por uma proprie dade privada especial diminuída quantitativamente por uma propriedade 
especial alheia; b) a propriedade especial é uma autêntica propriedade individual no sentido 
do conceito de propriedade previsto no BGB e não somente um direito real, limitado pela 
totalidade da coisa que está sob a compropriedade de todos os proprietários da casa; c) as 
relações que derivam da propriedade de casas têm o seu fundamento jurídico na relação de 
vizinhança fortemente intensificada sobre a base da estreita comunidade especial dos pro-
prietários das casas; d) segundo essa lei, a participação da propriedade de um imóvel é 
determinante na propriedade especial, apresentando-se como uma propriedade subjectiva-
mente real, desconhecida para o direito até então que, conforme o previsto no § 96 do BGB, 
é elemento constitutivo da participação da compropriedade, participando da sua natureza 
jurídica.

15 Cf. L. P. MOITINHO DE ALMEIDA, Propriedade Horizontal, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 1997,  
pp. 12-13.

16 HENRIQUE MESQUITA, «A propriedade horizontal no Código Civil Português», Revista de Direito 
e Estudos Sociais, XXIII, p. 148; PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, III, 
2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1987, p. 391; ARAGÃO SEIA, Propriedade Horizontal, Coim-
bra: Almedina, 2001, pp. 11-12.
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As fracções independentes fazem parte de um edifício, na acepção do  
art. 204.º/2 do Código Civil, de estrutura uni tária 17, o que necessariamente 
cria especiais relações de interdependência entre os con dóminos, quer pelo 
que respeita às partes comuns do edifício, quer mesmo no que res peita às 
fracções autónomas 18. 

O núcleo do instituto da propriedade horizontal é constituído por direitos 
priva tivos de domínio, a que estão associados, com função instrumental, mas 
de modo incin dível e perene, direitos de compropriedade sobre as partes do 
prédio não abrangidas por uma relação exclusiva 19. 

Foi para distinguir as situações de propriedade horizontal das de simples 
contitu laridade ou comunhão sobre coisa indivisa que o legislador recorreu 
ao conceito de condomínio 20 21, acolhendo as teorias de PLANIOL, RIPERT E 
BAUDRY-LACANTINERIE 22.

O condomínio é, assim, no dizer de HENRIQUE MESQUITA 23, a figura defi-
nidora da situação em que uma coisa materialmente indivisa ou com estrutura 
unitária pertence a vários contitulares, mas tendo cada um deles direitos 
privativos ou exclusivos de natu reza dominial sobre fracções determinadas. 
No fundo, o direito de propriedade sobre a parte exclusiva é combinado com 
o direito de compropriedade sobre as partes comuns. Daí nasce um direito 
real complexo, no sentido de que combina figuras preexistentes de direitos 
reais. É, no entanto, diferente do mero somatório dos esquemas da proprie-
dade e da compropriedade; contendo o uma regulamentação própria do seu 
exercício, consti tui a se um direito rea 24. 

17 O processo de licenciamento dos edifícios destinados a propriedade horizontal e a técnica 
registal, associados à existência de partes comuns, fazem com que se entenda que o  
edifício composto de várias fracções autónomas constitui um único imóvel. Sobre a questão, 
vide OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil — Teoria Geral, I, Coimbra: Coimbra Editora, 1987,  
p. 444; MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, II, Coimbra: Almedina, 2000,  
pp. 129-130.

18 HENRIQUE MESQUITA, loc. cit., p. 84. 
19 HENRIQUE MESQUITA, loc. cit., pp, 146-147.
20 Ibidem.
21 A propriedade horizontal difere do condomínio tradicional. Como escreve CAIO MÁRIO DA SILVA 

PEREIRA, Condomínio..., pp. 77-78, «não é preciso ser iniciado nas subtilezas de um acendrado 
tecni cismo jurídico, porém basta observação elementar do bom senso vulgar, para acentuar 
que cada condó mino de um edifício colectivo guarda poder exclusivo sobre a sua unidade e 
sujeita-se à comunhão do terreno, dos alicerces, das paredes externas, do pórtico de entrada, 
das áreas de serviço, dos elevadores, daquilo, enfim, que se torna indispensável à coesão 
orgânica de um conjunto económico-jurídico.» E prossegue (ibidem) escrevendo que «vem 
logo à mente a necessidade de manter-se, a benefício da estru tura jurídica desse novo tipo 
de propriedade, a comunhão permanente e perpétua. Não será possível a conservação útil 
do complexo jurídico nem concebível a fruição da parte exclusiva de cada condómino sem 
a permanência do estado de comunhão. Em consequência, esta é obrigatoriamente duradoura, 
em contraposição à comunhão clássica, que a lei quer transitória».

22 DOMENICO PERETTI-GRIVA, Il Condomínio dele Case Divise in Parti, Turim: UTET, 1960, p. 79; 
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, IV, 6.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 
1982, p. 179.

23 Ibidem.
24 No dizer de HENRIQUE MESQUITA (Propriedade…, p. 148), «embora os esquemas da propriedade 

e da compropriedade permitam explicar todo o regime da propriedade horizontal, esta figura 
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Ademais da regulação da figura, o legislador instituiu uma forma de 
organização do grupo constituído pelos condóminos, de modo a assegurar a 
formação de uma vonta de própria e única e um sistema de gestão e funcio-
namento eficaz. Assim, a administra ção das partes comuns do edifício compete 
à assembleia de condóminos e a um admi nistrador (art. 1430.º/1 do Código 
Civil). 

A assembleia é um órgão colegial, composto por todos os condóminos, 
ao qual cabe deliberar acerca da administração das partes comuns do edifício. 
Pelo processo colegial de formação da declaração colectiva opera-se não 
apenas uma mutação quanti tativa correspondente à soma dos votos maiori-
tários, mas uma real mutação qualitativa, que reconduz as vontades indivi duais 
à vontade do próprio grupo.25 O administrador é o órgão executivo da admi-
nistração das partes comuns do edifício e das deliberações da assembleia de 
condóminos, eleito e exonerado por ela (art. 1435.º/1 do Código Civil) tem 
como incumbência não só o desempenho das funções enumeradas no  
art. 1436.º, específicas do seu cargo, e noutras disposições legais, como as 
que lhe forem delegadas pela assembleia. 

O legislador, ciente de que o condomínio constitui um centro autónomo 
de imputação de efeitos jurídicos, dota-o de organicidade e, muito embora 

é mais do que a mera justaposição daqueles dois direitos: trata-se de um direito real novo, 
de um novo tipo introduzido no direito das coisas. (…) É certo que, analisando este novo 
direito, de natureza complexa, nada encon tramos nele que não possa enquadrar-se no con-
ceito ou moldura dos direitos reais preexistentes à base dos quais se formou. Mas o estatuto 
destes direitos sofre, na propriedade horizontal, as adaptações impostas pelos especiais 
conflitos de interesses que foi necessário regular aqui. Não estamos perante uma aplicação 
pura e simples do regime da propriedade e da comunhão. Assim, o direito sobre as frac ções 
autónomas está sujeito a limites que não existem para a propriedade em geral (cf. o  
art. 1422.º/2) e pode mesmo ser afectado por uma deliberação maioritária (art. 1428.º). Quanto 
ao direito sobre as par tes comuns, são muitas as inovações ou alterações que separaram o 
seu estatuto do da compropriedade em geral: basta referir o que consta dos arts. 1420.º/2 e 
1423.º e as diversas regras sobre administração (arts. 1430.º e ss.). Sendo o direito sobre a 
fracção autónoma a parte fundamental ou nuclear da pro priedade horizontal (o direito sobre 
as partes comuns reveste natureza meramente instrumental), este novo instituto deverá ser 
visto como uma modalidade ou subespécie de domínio, do qual nse diferencia não pela 
natureza do direito em si, mas tão-somente pelo grau de limitações a que está sujeito». Ainda 
no sentido de que a propriedade horizontal é um direito real novo, vide PIRES DE LIMA / ANTU-
NES VARE LA, Código…, p. 397; LUÍS CARVALHO FERNANDES, Lições de Direitos Reais, Lisboa: 
Quid Juris, 1996, p. 377; MENEZES CORDEIRO, Direitos Reais, reimpressão, Lisboa: Lex, 2003, 
pp. 638-639, RUI VIEIRA MILLER, A propriedade…, p. 59; SANDRA PASSINHAS, A Assembleia de 
Condóminos e o Administrador na Propriedade Horizontal, Coimbra: Almedina, 2000,  
pp. 153-154. No Brasil, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Condomínio…, pp. 87-88, segue idêntica 
orientação, tendo por referência os arts. 1.º e 2.º da Lei 4591 de 1964. Diferentemente, para 
OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil — Reais, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1981, p. 464, 
«[h]á nuclearmente uma propriedade, mas esta é especializada pelo facto de recair sobre 
parte da coisa e envolver acessoriamente uma comunhão sobre outras partes do prédio. 
Estas especialidades levam a que a lei tenha tido a necessidade de recortar um regime 
diferenciado. Isto é típico justamente das propriedades especiais, de que a propriedade 
horizontal nos oferece o melhor exemplo».

25 PINTO FURTADO, Deliberações dos Sócios, Coimbra: Almedina, 1993, p. 21.
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não lhe atribua personalidade jurídica 26 27, admite que ele pode ser parte nas 
acções que se inserem no âmbito dos poderes do administrador 28.

3. A medida da personalidade judiciária do condomínio coincide, portanto, 
com a das funções do administrador — ou seja, as acções que se inserem 
no âmbito dos poderes do administrador devem ser intentadas por (ou contra 
o) condomínio. Fora do âmbito dos poderes do administrador, o condomínio 
não tem personalidade judiciária e, portan to, os condóminos agirão em juízo 
em nome próprio. 

Não existem, assim, dúvidas quanto à possibilidade de o condomínio 
intentar acções destinadas à cobrança das prestações que a cada um dos 
condóminos incumbe realizar para a satisfação das despesas com a conser-
vação das partes comuns do edifício (art. 1424.º do Código Civil) — que 
podem revestir natureza executiva, servindo como título a acta da assembleia 
de condóminos que preencha os requisitos do art. 6.º do DL n.º 268/94,  

26 No moderno direito francês, o instituto é regulado pela Lei 65-557, de 10 de Julho de 1965, 
cujo art. 14.º personaliza o syndicat de condóminos. Em alguns Países da América Latina, 
optou-se, também, por atribuir personalidade jurídica ao condomínio. É o exemplo paradig-
mático da Colômbia, cuja Lei n.º 675, de 3 de Agosto de 2001, considera, no seu capítulo X 
(arts. 32.º a 36.º), a propriedade horizontal como uma pessoa jurídica, estabelecendo o seu 
objecto, natureza, características, recursos patrimoniais, fundos e os órgãos de direcção e 
de administração. LUÍS GUILLERMO JARAMILLO, La Propiedad Horizontal en Colombia: Conforme 
con la Ley 675 de 2001, Bogotá: Leyer, 2005, p. 276-277, escreve que «[n]uestra legislación 
positiva admitió antes de la vigencia de la Ley 675 de 2001 la posibilidad de escogencia 
vo luntaria entre un régimen comunitario sobre los bienes comunes (Ley 182 de 1948) y otro 
de personali dad jurídica, caso este en cual los bienes de utilización general hacían parte del 
patrimonio de la perso na jurídica creada por el hecho del reglamento (Ley 16 de 1985). Esta 
dualidad legislativa generó com plejas interpretaciones y que la postre la Ley 675 de 2001 
trata de solucionar colocando bajo el mismo techo normativo el entrelazamiento de los  
dos sistemas tradicionales. Así la unión entre la personalidad jurídica y la comunidad cons-
tituye el cimiento fundamental de la ley formando con la experiencia adqui rida en el país en 
dicha materia. No quiere decir entonces que la comunidad ha desaparecido o ha sido des-
preciada por la ley. Existe en ella con la ayuda necesaria e imprescindible de la personalidad 
jurídi ca».

27 A negação da personalidade jurídica do condomínio, que não suscita dúvidas entre nós, 
assenta basica mente em dois argumentos: na falta de um reconhecimento expresso por parte 
do legislador; e na inexis tência de um património separado. Ainda que o primeiro argumento 
não seja, de per si, concludente, pois para se afirmar a personalidade jurídica basta um 
reconhecimento implícito da parte do legislador, o segundo é inatacável: o Código Civil não 
atribui ao condomínio qualquer direito de natureza patrimonial. As partes comuns pertencem 
aos condóminos em regime de compropriedade e, quanto aos fundos e aos créditos, a lei 
não contém nenhuma previsão expressa.

28 A aparente perplexidade que resulta da existência de órgãos num ente sem personalidade 
jurídica tem sido explicada, por alguns autores, com recurso ao conceito de pessoa colectiva 
rudimentar, cuja origem remonta ao ensino de PAULO CUNHA, Teoria Geral do Direito Civil, 
Resumo Desenvolvido das Lições Proferidas pelo Prof. Paulo Cunha, ano lectivo 1971/72, 
Lisboa: Serviços Sociais da Universidade de Lisboa, pp. 240-241). Trata-se de realidades às 
quais a lei recusa a titularidade de direitos civis, admi tindo-lhes, todavia, direitos processuais. 
Neste sentido, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português — Parte Geral, III, 
Coimbra: Almedina, 2004, pp. 521 a 526; e RUI PINTO DUARTE, Curso de Direitos Reais,  
2.ª ed., Cascais: Principia, 2007, p. 125. 
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de 25.10 — ou acções contra qualquer condómino destinada a pôr termo ao 
uso indevido de parte comum do edifício (art. 1436.º, g)) 29.

Do lado passivo, o condomínio pode ser demandado nas acções em que 
condó minos ou terceiros tenham alguma pretensão a deduzir contra o colec-
tivo que justifique a intervenção autónoma deste no processo, o que sucede 
nas acções em que se exige o pagamento de serviços prestados ou de bens 
fornecidos ao condomínio 30 ou quando um terceiro se arrogue de um direito 
pessoal de gozo sobre uma parte comum do edifício. 

Carecendo o condomínio de um substrato físico, a sua representação é 
atribuída ao administrador (art. 1437.º/1). 

4. Mas como qualificar esta representação? 
Em Espanha, alguns autores, tendo por referência a Lei n.º 49/1960, 

chamam a atenção para a perplexidade que resulta da existência de órgãos 
num ente sem persona lidade jurídica. Partindo dessa premissa, não admitem 
que a comunidad de proprietários tem órgãos qua tale. A comunidad, de 
acordo com esse sector da doutrina, não é uma pessoa jurídica e, portanto, 
o presidente não actua como órgão de um ente independente dos seus mem-
bros, mas como mero representante de todos os proprietários 31. A expres são 
utilizada pelo legislador que qualifica o presidente como órgão da comunidad 
só pode aceitar-se «a título de metáfora, pois não há ente comunitário.» 32 
Estes autores deparam-se com sérias dificuldades quanto à qualificação da 
representação do presiden te. Para uns, trata-se de uma representação legal 33, 
para outros, de uma representação voluntária fundada no mandato 34 e, para 
outros ainda, de uma representação mista, situada entre a representação legal 
e a representação voluntária, que qualificam como quase-orgânica. 

29 ALESSANDRO DE RENZIS et. al, Trattato del Condomínio, 3.ª ed., Padova: Cedam, p. 588.
30 SANDRA PASSINHAS, ob. cit., p. 333; ANTÓNIO ABRANTES GERALDES, Personalidade…, pp. 22-23.
31 Neste sentido, manifestam-se J. VIDAL MARTÍNEZ, «Acerca de la naturaleza jurídica de la 

propiedade horizontal en el ordenamiento español», RDP, núm. 62, t. 1, 1978, p. 1089; DE 
LA CÁMARA ALVAREZ, Insuficiencia normativa de la Ley de Propriedade Horizontal», Curso de 
Conferencia sobre Propriedad Horizontal y Urbanizaciones Privadas, Madrid, 1973, pp. 169 
a 183; MARIANO FERNÁNDEZ MARTÍN GRANIZO, La Ley…, p. 878. Depois da reforma de 1999, e 
apesar do maior grau de subjectividade recon hecido à comunidad de proprietários, estabe-
lecendo mesmo o art. 13.º da Ley 8/1999, de 6 de Abril, o carácter orgânico da estrutura 
organizativa, F. GARRIGA ARIÑO, Actuación en Juicio de las Comunidades de Proprietarios en 
Propiedad Horizontal, Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 187, segue aquela doutrina e afirma 
que «la carencia de personalidad de las comunidades de propietarios en régimen de propie-
dade horizontal impide afirmar la real exsistencia de órganos de las mismas, no obstantante 
la enfática pro clamación que en este sentido realiza el nuevo art. 13.º da la LPH, surgido de 
la reforma de 1999». Para este autor, «la referencia a los mismos no es outra cosa que una 
forma de explicar la unificación de in tereses impuesta por la LPH».

32 M. DE LA CÁMARA ÁLVAREZ / E. GARRIDO CERDÁ / A. SOTO BISQUERT, «Modalidades en la cons-
titución de los regímenes de indivisión de la Propiedad Urbana», RDNot., 1969, LXIV, p. 236.

33 MARIANO FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, ibidem; J. VIDAL MARTÍNEZ, ibidem.
34 JUAN VENTURA FUENTES LOJO, Suma de la Propiedade por Apartamentos, 3.ª ed., Barcelona: 

Bosch, p. 791.
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A maioria da doutrina, todavia, optou por qualificar a representação do 
presiden te da comunidad como representação orgânica. Esta interpretação é 
a mais conforme com o que dispõe a Ley, segundo a qual o presidente não 
representa cada um dos con dóminos, mas a comunidad enquanto ente de 
gestão colectiva. O art. 12.º, de resto, não deixa dúvidas, ao dispor que o 
presidente representa «a la comunidad en los asuntos que la afecten» 35.  
O presidente, ainda que represente a comunidad, não é, em sentido técnico, 
um representante, pois os seus actos não são de representação isolada e 
inde pendente — o que requer, em cada caso, poderes específicos —, mas 
um autêntico órgão do ente comunitário, que o personifica nas relações exter-
nas, substituindo com a sua vontade individual a autêntica vontade comum e 
sendo um puro instrumento físico atra vés do qual actua a comunidad. Isto 
permite considerar os actos do presidente não como actos praticados em 
nome da comunidad, mas como actos da própria comunidad, sem prejuízo 
da relação interna que medeia entre o presidente e os condóminos. Esta é a 
orientação seguida, entre nós, por SANDRA PASSINHAS 36 a propósito da repre-
sentação processual do condomínio pelo administrador. 

Segundo M.ª DEL CÁRMEN GONZÁLES CARRASCO 37, dizer que as organiza-
ções de sujeitos sem personalidade jurídica podem ser parte no processo 
através da representa ção orgânica, significa que são os membros do grupo 
a verdadeira parte, não na sua qua lidade de sujeitos singulares, mas na 
qualidade de membros de uma organização. Esta qualidade uti socii determina 
a parte, de tal modo que as eventuais mudanças de pro prietários ao longo 
do processo não determinam qualquer modificação subjectiva da instância. 
Os poderes e deveres processuais pertencem aos membros do grupo, mas 
segundo os princípios da actuação orgânica são exercidos pelos meios de 
actuação des te. E os resultados do processo repercutem-se na parte — o 
membro — uti socius. 

Perante isto, concluímos que no art. 1437.º o legislador não trata da 
legitimidade processual, no sentido da legitimidade ad causam, até porque a 
legitimidade, que con siste no interesse directo em demandar ou em contradizer, 
consoante se trate de legiti midade activa ou passiva, respectivamente, é um 
pressuposto processual que só em con creto pode ser determinado. A norma 
respeita à legitimatio ad processum, ou seja, à capacidade processual 38.  

35 M.ª DEL CÁRMEN GONZÁLES CARRASCO, Representación de la comunidad de propietarios y 
legitima ción individual del comunero en la propiedad horizontal, Barcelona: Bosch, 1997, p. 63.

36 A Assembleia…, p. 330.
37 Representación…, pp. 167-168. 
38 PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA, ob. cit., pp. 455-456; SANDRA PASSINHAS, ob. cit., p. 329; 

ARA GÃO SEIA, ob. cit., p. 204. Como se sabe, a capacidade judiciária ou processual consiste 
na susceptibilida de de estar, por si, em juízo (art. 15.º/1 do Código de Processo Civil). Trata-
-se de uma qualidade intrínseca da pessoa que se traduz, no plano processual, na possibi-
lidade de praticar, por si próprio, os actos processuais, instrumen tos de tutela de direitos 
subjectivos. Essa possibilidade aparece por vezes designada por legitimidade formal (legiti-
matio ad processum), não devendo confundir-se com a legitimidade ad causam, que é a 
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Diz-nos apenas que a representação do condomínio em juízo incumbe ao 
administrador, como já resultaria do art. 26.º do Código de Processo Civil 39. 

Se assim é, então a propositura de acção inserida no âmbito dos pode-
res do administrador por quem o não seja configura um caso de irregularidade 
de representa ção, sanável mediante a intervenção do titular do órgão execu-
tivo do condomínio, nos termos previstos no art. 27.º/1 do Código de Processo 
Civil, sem que daí derive qual quer modificação subjectiva da instância, certo 
como é que «parte é quem o é e não quem o representa», para usarmos a 
expressão de ANTÓNIO MONTALVÃO MACHADO 40. 

Sendo a acção proposta contra o condomínio, este deve ser citado na 
pessoa do seu administrador, recaindo sobre o autor o ónus de o identificar 
na petição inicial, por refe rência ao seu nome e residência, só assim se mos-
trando integralmente cumprido o que dispõe o art. 552.º/1, a) 41. Se o citado 
não possuir a qualidade que lhe foi atribuída pelo autor, então o erro não 
residiu na identificação dele 42 43 — a citação foi realizada na pes soa que se 
queria chamar a juízo —, mas num momento prévio, quando se concluiu 

legitimidade para agir (em certa e determinada causa). A distinção entre capacidade proces-
sual e legitimi dade evidencia-se nos casos em que a parte carece de capacidade processual: 
o exercício dos seus direitos processuais é, então, conferido a terceiros, os quais, por força 
da lei, passam a ter legitimidade formal e a actuar no processo em nome e benefício da 
parte que representam. Sobre a questão, vide ANSELMO DE CASTRO, Direito Processual Civil 
Declaratório, II, Coimbra: Almedina, 1982, p. 110; ANTUNES VARELA et. al, Manual…, p. 118; 
MANUEL DE ANDRADE, Noções…, p. 79.

39 Neste sentido, LEBRE DE FREITAS et. al, Código…, I, p. 44.
40 Lições de Direito Processual Civil, I, Porto: Universidade Portucalense, 1987, p. 290.
41 Ac. da RL de 14.V.1998, CJ, XXIII, t. 3, p. 96.
42 Se os preceitos legais fossem devidamente observados não haveria qualquer dificuldade em 

identificar o administrador de um edifício: o art. 3.º do DL n.º 268/94, de 25.10, impõe que 
na entrada do prédio ou conjunto de prédios ou em local de passagem comum aos condó-
minos seja afixada a identificação do administrador em exercício ou de quem, a título provi-
sório, desempenhe as funções deste.

43 Diz o art. 1435 do Código Civil que o administrador é eleito e exonerado pela assembleia. 
Se a assem bleia não eleger administrador, será este nomeado pelo tribunal a requerimento 
de qualquer dos condómi nos. O art. 1435-A do Código Civil, introduzido pelo art. 2.º do  
DL n.º 267/94, de 25.10, prevendo a hipó tese de a assembleia não eleger administrador e 
de não haver nomeação judicial, dispõe que as correspon dentes funções são obrigatoriamente 
desempenhadas, a título provisório, pelo condómino cuja fracção ou fracções representem a 
maior percentagem do capital investido, salvo se outro condómino houver mani festado vontade 
de exercer o cargo e houver comunicado tal propósito aos demais condóminos. Quando exista 
mais de um condómino em igualdade de circunstâncias (v.g., vários condóminos são titulares 
de fracções com igual permilagem), as funções recaem sobre aquele a que corresponda a 
primeira letra da ordem alfabética utilizada na descrição das fracções constante do registo 
predial, o que, desde logo, nos parece afastar a hipótese de uma pluralidade de administra-
dores — pelo menos a título provisório. A obri gação que a lei faz recair sobre o proprietário 
da fracção ou fracções que representem a maior percenta gem do capital investido de proce-
der à administração do condomínio na falta de administrador eleito ou judicialmente nomeado 
é uma típica obrigação propter rem — isto é, uma obrigação cujo sujeito passivo (o devedor) 
é determinado não pessoalmente (intuito personae), mas realmente, por ser titular de um 
deter minado direito real sobre a coisa de tal modo que, transmitida a propriedade da coisa, 
o transmitente perde a qualidade de condómino e deixa de ser sujeito passivo da obrigação 
(MENEZES CORDEIRO, Direitos Reais, reimpressão, Lisboa: Lex, 1993, p. 367).

5
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inde vidamente ter o citado poderes de representação do condomínio 44.  
Tratar-se-á, também, de um caso de irregularidade de representação, sanável 
mediante a citação do adminis trador. 

Irregularidade de representação haverá também nos casos em que o 
administra dor actue fora do âmbito das suas funções sem previamente ter 
sido autorizado pela assembleia de condóminos. É que os poderes de repre-
sentação judiciária do administra dor não se restringem às matérias de gestão 
corrente: o administrador ainda assegura a representação do condomínio em 
juízo quando é incumbido pela assembleia, órgão deliberativo, de agir judi-
cialmente em assuntos respeitantes às partes comuns, mas que exorbitam 
da competência que lhe é própria. É o exemplo da acção destinada a impu-
tar, na esfera jurídica de terceiro, os danos causados em parte comum do 
edifício ou da acção destinada à resolução do arrendamento de parte comum 
do edifício. Em tais casos, os poderes de representação do administrador 
pressupõem uma deliberação da assembleia. A falta dessa deliberação pode 
ser suprida nos termos do art. 29.º do Código de Processo Civil. 

44 Neste sentido, a propósito de um caso análogo, pronunciou-se ANTUNES VARELA em parecer 
publicado na CJ, ano XII, t. 5, pp. 5 e ss.. Veja-se ainda ANTÓNIO SANTOS ABRANTES GERALDES, 
Temas Judiciá rios, I, Coimbra: Almedina, 1998, pp. 90-91.


