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Um condomínio é tecnicamente 
uma posse coletiva de um bem ou 
pa r tes  de  um bem.  Ins t i tu ído 
oficialmente, essa forma de domínio 
tem suas regras previstas em uma 
legislação específica (lei 4.591 do 
Código Civil), válida para todo o 
território nacional. Todas as edificações 
administradas sob o regime de 
c o n d o m í n i o  e s t ã o ,  p o r t a n t o , 
subordinadas a esse ordenamento 
jurídico. 

 O capítulo VI da referida lei cita a 
figura do síndico como representante 
legal dos interesses do condomínio e 
pessoa habilitada legitimamente para 
gerenciar o mesmo, bem como suas 
designações. Tendo isso em vista, 
qualquer administração paralela que se 
forme dentro do condomínio sem 
seguir os ritos previstos em lei, é 
considerada inadequada e ilegal. 

 Neste mês de fevereiro, o Jornal do 
Síndico traz nota divulgada pelo 
Superior Tribunal de Justiça sobre uma 
decisão em que foi negado provimento 
a recurso especial de proprietários de 
apartamentos em Águas Claras (DF) 
que deixaram de pagar a taxa 
condominial depois de criar uma 
associação com atribuições que 
caberiam ao condomínio, inclusive no 
que se refere à cobrança das cotas. 

Os ministros do STJ consideraram 
q u e  n ã o  é  c o m p a t í v e l  c o m  o 

ordenamento jurídico a coexistência de 
condomínio, regularmente instituído, 
com associação criada por moradores 
de um dos quatro blocos que o 
integram. Segundo o ministro relator, 
Luis Felipe Salomão, ao fixar residência 
em um condomín io  ed i l í c io ,  é 
automática e implícita a adesão do 
morador às suas normas internas.

O artigo 1.333 do Código Civil 
dispõe que a convenção de condomínio 
torna-se obrigatória para os titulares de 
direito sobre as unidades, ou para 
quantos sobre elas tenham posse ou 
detenção. No julgamento, o relator 
destacou ainda que a convenção de 
condomínio aprovada, ainda que sem 
registro, é eficaz para regular as 
relações entre os condôminos.

Em síntese, a lição que se tira do 
caso é a de que o melhor caminho a 
s a n a r  o s  c o n f l i t o s  d e n t r o  d o 
condomín io  é  a  d ip lomac i a  e 
flexibilidade dos condôminos junto ao 
s índ ico.  Em caso negat ivo,  os 
insatisfeitos podem colocar seus nomes 
à disposição em uma próxima eleição e 
virem a compor o quadro diretivo do 
condomínio. Uma associação paralela 
de moradores não possui legitimidade 
para se opor ao síndico. Os trâmites 
legais devem ser obedecidos sempre. 

O Jornal do Síndico traz maiores 
detalhes sobre essa notícia e muito 
mais. Boa leitura!
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Assembleias eficientes precisam de método e objetividade

(Redação com TJMS)

LEGISLAÇÃO

STJ julga ilícita associação
formada por condôminos para
exercer atribuições de síndico

(Redação com STJ)

Em janeiro, a Quarta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a 
recurso  espec ia l  de  p ropr ie tá r ios  de 
apartamentos que deixaram de pagar a taxa 
condominial depois de criar uma associação com 
atribuições que caberiam ao condomínio, 
inclusive no que se refere à cobrança das cotas. 

Os ministros do colegiado consideraram que 
não é compatível com o ordenamento jurídico a 
coexistência de condomínio, regularmente 
instituído, com associação criada por moradores 
de um dos quatro blocos que o integram.

Na origem, o condomínio do Residencial 
Flamboyant, situado em Águas Claras (DF), 
ajuizou ação de cobrança de taxas condominiais 
contra dois proprietários de imóveis localizados no 
bloco D. O juízo de primeiro grau julgou o pedido 

procedente. Os condôminos 
apelaram ao Tribunal de Justiça 
do Distr i to  Federal,  que 
manteve a sentença. No STJ, 

eles sustentaram que o condomínio não arcava 
com as despesas comuns do bloco D.

O relator do recurso especial, ministro Luis 
Felipe Salomão, explicou que, em se tratando de 
condomínio edilício, o legislador promoveu 
regramento específico, limitando o direito de 
propriedade, “visto que a harmonia exige a 
existência  de  espír i to  de  cooperação, 
solidariedade, mútuo respeito e tolerância, que 
deve nortear o comportamento dos condôminos”.

De acordo com o ministro, ao fixar residência 
em um condomínio edilício, é automática e 
implícita a adesão do morador às suas normas 
internas, “que submetem a todos, para 
manutenção da higidez das relações de 
vizinhança”. Tanto é que o artigo 1.333 do 
Código Civil dispõe que a convenção de 

condomínio torna-se obrigatória para os titulares 
de direito sobre as unidades, ou para quantos 
sobre elas tenham posse ou detenção.

O ministro Luis Felipe Salomão destacou que 
a Súmula 260 do STJ estabelece que a convenção 
de condomínio aprovada, ainda que sem registro, 
é eficaz para regular as relações entre os 
condôminos.

“Diante desse quadro, não parece possível a 
coexistência de associação de moradores criada 
unilateralmente pelos condôminos de apenas um 
dos blocos para exercitar atividades típicas do 
condomínio”, disse Salomão, para quem, na 
hipótese, há flagrante prejuízo ao direito de 
propriedade dos demais condôminos e à “regra 
de ouro” que deve prevalecer em todos os 
condomínios: “As decisões relevantes de gestão 
devem ser tomadas no âmbito interno do 
condomínio, mediante votação em assembleia, 
facultada indistintamente a todos os condôminos 
que estão quites.”

Reunir os condôminos para debater os 
assuntos do condomínio é sempre um grande 
desafio para o síndico. A dificuldade se deve a 
alguns motivos, o principal deles é a frequência 
de condôminos, quase sempre baixa e 
insuficiente. Outro motivo é a dispersão, falta 
objetividade e o encontro termina desviando o 
foco e não produz resultados.

Algumas medidas simples podem ajudar a 
tornar as assembleias do condomínio mais 
eficientes e mais próximas de atingirem seus 
reais objetivos. O primeiro ponto - e talvez o 
mais complicado - é fazer com que os 
condôminos assimilem a importância dessas 
reuniões, mostrando-lhes que a participação 
deles é fundamental para que o síndico possa 
fazer uma gestão que atenda às necessidades 
coletivas e também para que ele assuma sua 
parcela de responsabilidade nas decisões. 

Esse é um processo educativo que não 
acontece da noite pro dia, por isso é bom 
reforçar essa mensagem sempre que possível, 
seja verbalmente ou por escrito. Se há no 
condomínio uma rede social que interliga os 
condôminos (facebook, whatsapp, site, blog ou 
mesmo um email conjunto) é interessante 
publicar postagens que convidem os moradores 
a participarem dos encontros.

Para a assembleia propriamente dita, segue 
a dica de se elaborar uma pauta curta 
previamente divulgada no ato de convocação. 
Ela deve incluir no máximo três pontos, aos 

quais se devem destinar até vinte minutos de 
debate. O tempo pré-estabelecido evitará as 
conversas paralelas e obrigará os presentes a se 
aterem ao foco do momento. Ao término, deve-
se deixar cerca de quinze minutos para as 
deliberações finais e votações, caso sejam 
necessárias.

Para se ganhar tempo durante a reunião, 
caso seja preciso votar acerca de um projeto de 
reforma ou algo do gênero,é recomendável que 
se distribua com alguns dias de antecedência 
uma cópia resumida do projeto. Assim, os 
participantes já chegarão à assembleia com 
noção do que irá ser debatido, restando apenas 
as dúvidas a serem tiradas e economizando o 
tempo de uma longa apresentação do projeto.

Uma reunião com duração de uma hora e 
quinze minutos, se bem aproveitada, é 

suficiente para discutir a pauta do dia sem se 
tornar enfadonha. Um dos motivos que mais 
afastam os condôminos de assembleias 
condominiais é a alegação de que elas são muito 
longas, frequentemente poluídas por assuntos 
que não estão na pauta e, consequentemente, 
improdutivas. Para se obter uma boa frequência 
em que se mudar essa imagem.

É fundamental deixar claro aos moradores 
que a assembleia do condomínio não tem por 
finalidade ser uma ouvidoria de todos os 
problemas enfrentados, conflitos entre vizinhos, 
sugestões diversas e queixas generalizadas. 
Para essas demandas, o síndico deve propor 
outro canal de comunicação, a exemplo do livro 
de ocorrências ou criar um livro de sugestões. A 
assembleia existe para deliberar sobre temas 
específicos e seu foco não deve ser desviado.
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Fevereiro é mês de Carnaval, festa 
brasileira mais popular, e são muito 
comuns nesse período as chamadas 
locações  por  temporada.  Essa 
modalidade de locação é prevista nos 
artigos 48 a 50, da Lei 8.245, de 1991 (lei 
da locação), a qual se torna muito 
comum no período de férias. A locação 
de unidades condominiais é legal, 
porém, o proprietário do imóvel fica 
responsável pela conduta de seus 
inquilinos.

De acordo com a previsão legal, 
trata-se de uma locação destinada à 
residência temporária do locatário 
visando lazer, realização de cursos, 
tratamento de saúde, realização de 
obras no imóvel do locatário e/ou 

demais fatos com tempo determinado. 
O prazo da locação para temporada não 
pode exceder 90 dias.

O advogado especialista em Direito 
Civil Franco Mauro Brugioni orienta 
máximo de cautela ao repassar um 
imóvel a inquilinos temporários. “Ao 
locador, recomenda-se a verificação da 
procedência das pessoas que estão 
locando o seu imóvel, de preferência 
que sejam pessoas conhecidas, e 
sempre procurar que nos contratos de 
locação haja a descrição completa dos 
bens que guarnecem o imóvel e de seu 
estado de conservação, para que caso o 
imóvel e os bens sejam devolvidos em 
situação de conservação diferente haja 
parâmetros para se perseguir a 
indenização pelos prejuízos”, afirma.

O mesmo cuidado vale para a 
preservação das áreas e equipamentos 
comuns ao condomínio (piscina, 
churrasqueira, playground, sauna, vaga 
na garagem, salão de festas, etc). Seu 
uso não é restrito, pois o “visitante” 
adquire status de condômino. É 
aconselhável que o locador repasse aos 
inquilinos uma cópia do regimento 

interno do prédio e faça um alerta sobre 
as normas básicas do condomínio. Em 
caso de infrações ou prejuízos materiais, 
o dono da unidade pode ser chamado a 
responder pelo incidente, ressarcir 
danos ou pagar multas.

É importante que o síndico seja 
informado sobre a chegada dos 
moradores temporários e o período em 
que estarão no condomínio. É preciso 
ter em mente que essas locações de 
temporada são sobretudo destinadas ao 
lazer, então os problemas mais comuns 
que costumam surgir são o barulho 
excessivo, confraternizações que vão até 
altas horas, uso inadequado das áreas 
de lazer, descuido com as normas de 
segurança e, em casos mais graves: 
violência ou uso de drogas. 

Por não viverem no condomínio, 
alguns dos “temporários” não o tratam 
com o mesmo zelo e respeito de um 
morador “oficial”. Essa pode ser 
inclusive a razão para alguns deslizes. 
Porém o síndico deve estar atento às 
i n f r a ç õ e s  e  j a m a i s  a c e i t a r  o 
“desconhecimento das regras” como 
uma justificativa válida. 

COTIDIANO (Redação com assessoria)

Condôminos temporários
Proprietário de imóvel é responsável pela conduta de inquilinos em locação por temporada

Tapetes especiais para época de chuvas

www.bomtapetes.com.br
E-mail: fcm@bomtapetes.com.br

Toldos, 
marquises e coberturas
Usados para proteger áreas 
c o n t r a  o  s o l  o u  p a r a 
incrementar o visual, os toldos 
são bastante utilizados em 
condomínios. O material mais 

indicado é o sunbrella, cujas fibras acrílicas são 
pigmentadas ainda durante o processo de fabricação, o que 
garante que o material não fique desbotado devido ao sol e 
a chuva constantes. A garantia é de 10 anos, segundo o 
fabricante. 
Os toldos de vinil são bastante populares devido ao baixo 
preço, mas possuem baixa durabilidade e não têm uma 
aparência tão bonita.O sunbrella é opaco, não tem brilho, e 
isso faz com que destoe menos da decoração. Devem ser 
priorizadas cores claras, que não absorvem tanta luz e ajuda a 
refrescar o local. Dê preferência ao mesmo modelo e cor em 
todas as coberturas, para criar um padrão. 

Materiais de pintura
O que deve ser feito com o material que sobra da pintura de 
uma área do condomínio? Uma opção é doar, mas se há o 
interesse em armazenar para uma próxima oportunidade, é 
preciso seguir alguns passos. Para aumentar a vida útil dos 
pincéis e rolos, é essencial limpá-los logo após o uso. Objetos 
sujos com tintas à base solvente, devem ser limpos com jornal 
e lavados com aguarrás ou thinner. Já os pincéis e rolos sujos 
com tintas à base de água, basta lavá-los com água e sabão. 
Para a conservação ideal das cerdas, é recomendável arrumá-
las com um pente de cabelo antes de guardar. 
No caso de tintas, devem-se guardar as latas em um lugar 
coberto sem umidade ou calor excessivo, sempre na posição 
vertical e sem movimentação. Tintas que ficam guardadas por 
muito tempo podem formar uma película resultante da ação 
do ar. Para evitar isso, a tampa da lata deve estar sempre bem 
fechada de maneira que não exista a possibilidade da entrada 
de ar e conservada de cabeça para baixo. É importante lembrar 
que a tinta que sobra de uma reforma jamais deve ser 

despejada num ralo ou em cursos de água, pois se trata de um 
material poluente. 

Bicicletários
O transporte por meio de bicicletas é cada vez mais incentivado 
e, para quem isso seja viável, é necessário não apenas que as 
cidades estejam adaptadas às necessidades dos ciclistas, mas 
também os condomínios residenciais e empresariais. Por isso é 
importante a instalação de bicicletários, espaços reservados 
para que os condôminos estacionem e guardem suas bicicletas 
e evitar que elas sejam paradas em qualquer lugar ou 
transportadas dentro do elevador.
Esses “estacionamentos” especiais consistem em dispositivos, 
também chamados de paraciclos, que podem ser fixados no 
piso, parede ou teto, onde as bicicletas são guardadas de 
forma ordenada e podem ser presas com um cadeado ou 
corrente. A implantação de bicicletários é simples e de baixo 
custo. Para abrigar até cinco bicicletas, por exemplo, é 
necessário em média um espaço de 6m².

Dicas
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Zelador. O nome desta profissão diz 
muito sobre sua função zelar pelo bem 
comum, seja ele público - no caso de 
instituições governamentais - ou privado, 
como acontece nas escolas, prédios 
comerciais e, também, condomínios. 
Fevereiro é o mês que celebra este 
importante funcionário. No Brasil, o Dia do 
Zelador é comemorado em várias datas 
diferentes, entre os dias 9 e 11 de Fevereiro, 
principalmente.

Dentro de um condomínio, o zelador é 
o braço direito do síndico. Na ausência deste, 
é o zelador quem toma as decisões práticas 
do cotidiano, como os pequenos consertos 
ou a troca de lâmpadas. Também é de 
responsabilidade dele gerenciar as atividades 
dos demais funcionários do prédio: porteiros, 
vigias, serviços de limpeza, ascensorista, 
jardineiros, piscineiros, dentre outros. 

O cargo de zelador costuma ser 
ocupado pela mesma pessoa durante muito 
tempo, é um cargo de confiança, por isso não 
é difícil encontrar em condomínios mais 
antigos alguns que já trabalham lá há muitos 
anos. O zelador tem contato direto com 
assuntos muito delicados pertinentes à 
administração do condomínio e não é 

recomendável que haja muita rotatividade de 
pessoas nesse posto. 

Zelar, cuidar, fiscalizar, prestar contas 
ao síndico de tudo o que se passa no 
condomínio. Essas são funções primordiais 
do zelador e para desempenhá-las com 
eficácia, algumas características devem ser 
buscadas nesse profissional. O candidato a 
zelador deve ter senso de iniciativa (para agir 
na ausência do síndico), capacidade de 
l iderar  os outros funcionários,  boa 
comunicação, bons modos e postura 
elegante para tratar com os condôminos e 
visitantes, ser organizado, responsável, sem 
antecedentes criminais e ter boas referências. 

Todo condomínio deve obedecer a um 
calendário de manutenções periódicas para 
preservar as boas condições de uso de 
instalações elétricas e hidráulicas, caixas 
d'água, elevadores, para-raios, caixas de 
gordura, geradores de energia, portões 
eletrônicos, câmeras de segurança dentre 
outros equipamentos que garantem 
segurança e conforto aos condôminos. 

A administração do condomínio é uma 
responsabilidade do síndico, porém é válido 
lembrar que muitas vezes essa pessoa é um 
morador comum do prédio que possui uma 

vida de afazeres pessoais e não pode dispor 
100% de seu tempo aos cuidados com o 
edifício. O zelador, sim, é a pessoa 
ideal para gerenciar essas vistorias, 
pois dá expedientes dentro do 
condomínio e pode receber as 
funções delegadas pelo síndico. 

Para organizar a rotina, o 
zelador deve possuir um check list 
de atividades a serem realizadas 
d ia r iamente ,  semana lmente , 
mensalmente, anualmente e em 
datas esporádicas. Ele é também o 
responsável por entrar em contato 
com empresas especializadas nas 
manutenções que o condomínio 
precisa e fazer os agendamentos. 
Mesmo com tantas atribuições 
importantes, é preciso deixar 
claro que o zelador é um 
funcionário cumpridor de 
tarefas designadas por seu 
superior, em nenhum momento 
ele possui autoridade para 
deliberar como síndico.

Fevereiro: mês do zelador

ESPECIAL (Redação com TJGO)

Tudo para o seu condomínio

Implantação condominial
Material de limpeza e piscinas 

 INDICADORES / MÊS

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para 
depósitos até 03/05/12; (2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, 
de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela taxa Selic para pagamentos de 
débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é de 1%; (5) Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com vigência a partir 
deste mês; (6) Extinta pela Medida Provisória nº 1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido 
por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda existam alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Ano 12 meses

Poupança antiga (1)

Poupança (2)

TR*

TJLP

FGTS (3)

SELIC - Déb Fed (4)

UPC ***

UFESP

FCA / SP

UFM

Salário Mínimo

Salário Mínimo SP (5)

UFIR (6)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

0,6043

0,6043

0,1038

0,42

0,3507

0,95

22,49

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,5485

0,5485

0,0483

0,41

0,2950

0,84

22,49

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,6058

0,6058

0,1053

0,42

0,3522

0,93

22,49

20,14

1,9619

121,80

724,00

810,00

0,5882

0,5882

0,878

0,46

0,3346

0,96

22,55

21,25

788,00

7,71

7,71

0,95

5,07

4,23

0,96

0,27

6,78

---

7,05

7,05

0,86

5,11

3,86

11,03

0,85

18,44

1,6994
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8,84

---

---
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E quando ninguém quer ser sindico?

O problema é que na maioria dos edifícios, 
na verdade faltam candidatos a sindico, 
chegando  mesmo a  total  fa l ta  de 
pretendentes. O principal causador desse fato 
é o desconhecimento do condomínio, do que 
venha a ser sindico e o que é mais importante, 
o que venha a ser morar e participar de um 
condomínio. Pesa muito na decisão de ser 
sindico, a incompreensão dos demais 
condôminos que, em sua, maioria, limita-se 
em reclamar dos problemas do prédio e do 
valor da taxa condominial. Algumas 
convenções prevêem que o sindico pode ser 
condômino e os estranhos ao condomínio, 
inclusive pessoa jurídica (administradora).

Sendo assim, quando na assembléia não 
aparece os candidatos e conseqüentemente 
o cargo fica vago, duas medidas podem ser 
tomadas: a primeira é entregar o problema 
ao juiz de direito, para que ele nomeie um 
sindico (que pode ser alguém estranho ao 
condomínio). Segundo, bem mais pratico e 
lógico, é a contratação de um sindico 
p ro f i s s iona l ,  que  no  caso  são  os 
administradores de condomínio. As 
vantagens pela opção dessa segunda saída 
são inúmeras,  desde que todos os 
condôminos cooperem com o novo sindico.

O administrador de condomínios, por 
n ã o  s e r  m o r a d o r  d o  e d i f í c i o , 
conseqüentemente, não vivenciar seus 
problemas diariamente (por mais visitas que 
faca ao condomínio), jamais será igual a um 
sindico morador do prédio. Porem esse 
profissional, por ter maior conhecimento da 
lei, tem tudo para fazer uma administração 
do ponto de vista jurídico, correta. Entre as 
obrigações do administrador, das quais 
englobam todas as pertinentes ao sindico, 
ainda pode ser dado:

ü O recrutamento e admissão do pessoal, 
que pela própria natureza de sua 
profissão, já fica mais fácil, por lidar com 
esse pessoal costumeiramente;

ü Confecciona e distribui os carnes para 
pagamento das taxas condominiais, com 
sistema de pagamento em rede bancaria;

ü Faz os registros contábeis;

ü Elabora as convocações das assembléias, 
zela pela correta lavratura das atas, bem 
como pelo procedimento durante as 
mesmas;

ü Representa o condomínio nos órgãos 
of ic ia is ,  com acessór ia  jur íd ica, 
geralmente incluída em seu pró-labore;

ü Atende aos condôminos sempre que seja 
necessário, sem que os mesmos fiquem 
constrangidos de estarem incomodando o 
sindico em sua casa. O administrador de 
condomínio pode ser também auxiliador 
por uma comissão de condomínios, 
formada por moradores do edifício, o que, 
certamente, iria ajudar e muito o trabalho 
do profissional. A esta comissão podem 
ser dada várias missões, como por 
exemplo, o movimento da conta bancaria,  
f i sca l ização  da  contas  pagas,  a 
fiscalização dos funcionários, da limpeza e 
como também do próprio administrador. 
Essa comissão será o elo entre o 
administrador e os problemas existentes 
no condomínio.

REPETECO *Andrea Mattos

*A autora é jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico
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SEU CONDOMÍNIO (Redação com TJDFT)

Área comum de uso restrito:
o condomínio tem autonomia para impor limite de idade

A qualidade e longevidade dos equipamentos 
de uso comum ofertados no condomínio são de 
responsabilidade não apenas do síndico que os 
administra, mas principalmente dos usuários que 
deles usufruem. Cada condômino tem sua parcela 
de responsabilidade na manutenção das áreas 
comuns.

O primeiro critério a ser obedecido nessa 
preservação é respeitar a idade para a qual aquela 
área foi instalada. Não são raros os danos causados 
em playgrounds e brinquedotecas devido ao uso 
desses objetos por jovens e adultos que ultrapassam 
o peso e dimensões suportadas.

O inverso também acontece: crianças querendo 
ocupar o espaço destinado a adultos como saunas e 
academias. Esse uso inadequado pode acarretar 
prejuízos aos equipamentos e também, em casos 
mais graves, riscos de acidentes que colocam em 
risco a integridade dos pequenos. Por isso, o acesso 
deve ser fiscalizado ou mesmo vetado. Mas tais 
medidas podem gerar polêmica no condomínio.

Foi o que aconteceu em um prédio localizado 
em Brasília (DF). A 6ª Turma Cível do TJDFT negou 
pedido de danos morais a um morador, cuja filha 

menor de quinze anos foi impedida de frequentar a 
academia do condomínio. A decisão colegiada se 
deu por maioria de votos. Segundo ela, “a proibição 
do uso de sala de ginástica em condomínio por 
menores de quinze anos, quando destinada a todos 
os moradores dessa faixa etária, não caracteriza 
discriminação passível de ensejar indenização por 
dano moral”.

O condômino alegou na ação que sua filha, 
menor de quinze anos, foi proibida de retirar as 
chaves da sala de ginástica do condomínio onde 
moram.  Diante  disso,  fez  requer imento 
administrativo ao síndico, o qual foi negado. 
Relatou ter passado por situação vexatória, 

constrangimentos e abalo emocional que o 
deixaram em posição desfavorável frente ao seu 
círculo de convívio. Pediu a condenação do 
condomínio ao pagamento de danos morais.

Em contestação, o síndico defendeu a atitude 
tomada ao argumento de que as regras de 
convivência do condomínio foram aprovadas pelo 
respectivo conselho fiscal e com a anuência dos 75 
condôminos.

Ao reformar a sentença do juiz da 25ª Vara Cível 
de Brasília, que havia julgado procedente o pedido 
indenizatório, o revisor do recurso afirmou: “Não se 
compreende que simples aborrecimentos, em 
situações corriqueiras do dia a dia, a que todos estão 
sujeitos,  possam causar dor íntima, com 
padecimento psicológico intenso, de forma ensejar 
reparação a título de danos morais, sobretudo 
porque, na constatação desses, não se pode ter por 
base os extremamente sensíveis e irados. Se o 
Condomínio, prudentemente, deliberou limite de 
idade para frequentar a sala de ginástica, 
prevenindo qualquer responsabilidade por acidentes 
que possam acontecer, isso há de ser cumprido por 
todos os moradores, inclusive pela autora”.
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Administrando o seu bem estar!


