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Quando os excessos viram vandalismo

LEGISLAÇÃO
Comportamento
antissocial no
condomínio:
como lidar?

Em maio, a 5ª Câmara Civil do 
TJSC confirmou sentença da 
comarca de Balneário Camboriú 
para condenar o morador de um 
condomínio  residencial  ao 
pagamento de danos morais e 
materiais em favor de um vizinho, 
a quem deu constante sobressalto 
na vida cotidiana.

Página 04

COTIDIANO

Para além dos
muros do prédio

Os direitos e deveres dos morado-
res de condomínios edilícios 
constam nas convenções e 
regulamentos internos de cada 
préd io  e ,  de  fo rma  mais 
abrangente, no Código Civil 
brasileiro, o qual inclui também os 
c h a m a d o s  “ D i r e i t o s  d e 
Vizinhança”, que ultrapassam os 
limites do condomínio.
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Por Cecília Lima

 ano de 2016 chega à Osua metade e nossa 
edição de junho traz 

uma reflexão sobre um tema 
delicado enfrentado por muitos 
síndicos em vários estados 
brasileiros: como lidar com 
condôminos  antissociais, 
aqueles  cu ja  conduta  é 
prejudicial ao bom convívio 
coletivo e chega a colocar a 
segurança dos demais em risco?

 Essa é uma pergunta difícil de 
responder, pois só quem passa 
por uma situação desse gênero 
sabe o quão desconfortável é ter 
de conviver com um vizinho que 
s u p e r a  o  a d j e t i v o 
“problemático”, chegando a ser 
até mesmo perigoso. A grande 
questão é que a legislação não 
prevê nenhuma medida severa 
a ser tomada nesses casos 
especiais

 As penalidades previstas em 
convenção são apenas de 
advertência e multas. Em 
nenhuma hipótese se prevê a 
e x c l u s ã o  d e s s a  p e s s o a 
antissocial do condomínio, uma 
vez que ele tem a propriedade 
ou posse do imóvel e não pode 
ser alienado disso.

 Os resultados disso às vezes 
são trágicos. Uma sequência de 
conflitos e insultos extremos 
entre vizinhos ou entre morador 
e funcionário ou morador e 
síndico não raro acaba em caso 
de polícia. Os desfechos mais 
trágicos, incluindo morte, 

também  não  são  raros , 
infelizmente.

 E diante de tais experiências 
fica a pergunta e a reflexão: se 
houvesse um mecanismo mais 
severo para proceder com 
moradores antissociais que 
oferecem perigo ao coletivo, 
seria mais seguro e teria como 
se evitar tragédias? Enquanto a 
legislação não caminha nesse 
sentido, é importante que o 
síndico esteja atento aos 
excessos no condomínio, 
agindo sempre no momento e 
não negligenciando atitudes 
reprováveis para não deixar que 
a história chegue a níveis 
extremos.

 Outro  ponto  também 
bordado nesta edição são os 
furtos ocorridos internamente 
ao condomínio. De quem é a 
responsabilidade por esses 
incidentes? O síndico ou o 
condomín io  podem  se r 
considerados  culpados  e 
chamados a ressarcir perdas 
desse gênero? Você vai ver que 
não. A Justiça tem tomado 
várias decisões que apontam 
para o entendimento de que 
não é de responsabilidade do 
condomínio responder por 
furtos internos.

 Esses e outros assuntos de 
interesse no universo dos 
condomínio você lê nesta 
edição de junho do nosso Jornal 
do Síndico. Tenha uma boa 
leitura!
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Os espaços e equipamentos de 
uso coletivo do condomínio existem 
para servir a todos os condôminos e a 
responsabilidade de zelar por eles é 
também de todos. Isso, entretanto, 
nem sempre  é  perfe i tamente 
compreendido e há casos em que se 
negligenciam os cuidados com os 
bens de uso coletivo ou, pior, 
dani f icam- se  os  mesmos  de 
propósito.

O vandalismo existe, sobretudo, 
nos condomínios de maior porte, com 
muitas unidades em que muitas 
ações ficam longe do olhar vigilante 
dos funcionários. Paredes pichadas, 
mobília danificada, equipamentos 
quebrados e outros prejuízos se 
contabilizam e quem paga por isso? 
Quando não se identifica o autor da 
infração, o prejuízo é coletivo e sai dos 
cofres do condomínio.

A síndica Maria das Dores Felício 
conta que já teve muita dor de cabeça 
por causa de vandalismo. “Havia um 

grupo de adolescentes que fazia 
muita bagunça no condomínio, 
sujando espaços de convivência com 
pichações e danificando o playground 
das crianças, o qual eles não têm 
permissão para usar. A saída que 
encontrei foi fazer um boletim de 
ocorrência na polícia, uma vez que o 
patrimônio estava sendo lesado. Isso 
intimidou os jovens, pois a maioria já 
tinha 18 anos”, relata.

Pa ra  o  adm in i s t r ado r  de 
condomínios Juarez Silva, o caso foi 

l evado  mais  a  sé r io  do  que 
gera lmente  é  necessár io .  “O 
condomínio possui suas regras e para 
cada infração a elas, uma devida 
penalização. É importante observar o 
que diz a Convenção sobre esses 
delitos, encontrar os responsáveis e 
aplicar as penalidades cabíveis à sua 
unidade correspondente. Isso vem 
normalmente através de multa ou 
ressarcimento financeiro do dano 
causado. Também é válido ter uma 
conversa séria com os pais ou 

responsáveis. A questão só deve ser 
conduzida à Polícia ou Justiça em 
casos mais extremos, acredito”, 
opina o administrador.

Manifestações partidárias em 
áreas públicas também devem ser 
a n a l i s a d a s  c o m  c a u t e l a .  A 
publicitária Rebeca Neiva, moradora 
de um residencial em João Pessoa 
(PB) reclama do uso de quadros de 
aviso  e  outros  espaços para 
divulgação de ideologias. “Um dia, o 
hall e os elevadores do prédio 
estavam muito cheios de adesivos 
políticos sobre o impeachment da 
presidente. Não acho adequado, 
considero que é tão danoso quanto 
uma pichação. Primeiro porque é 
esteticamente feio e danifica as 
paredes e em segundo lugar porque 
não expressa um pensamento 
unânime. As pessoas devem guardar 
suas opiniões no âmbito doméstico”, 
comenta.
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SEU CONDOMÍNIO

Por ser de natureza coletiva, o 
condomínio tem sua gestão baseada em 
consenso entre seus membros. A realização 
das assembleias condo-miniais (ordinárias 
e extraordinárias) constituem o mecanismo 
legal para deliberar sobre aspectos 
financeiros e operacionais referentes ao 
funcio-namento deste bem conjunto que é o 
condomínio.

 Tais decisões são tomadas a partir 
de um certo número de votos - o chamado 
“Quórum” - , o qual pode variar dependendo 
de dois fatores: o porte do condomínio 
(quantidade de condôminos) e a natureza 
da deliberação (a que ela diz respeito). Isso 
é o que justifica por que algumas decisões 
precisam de mais votos que outras.

 Você está por dentro desses 
detalhes? É bom verificar a Convenção do 
seu condomínio para conhecer a fundo as 
exigências para cada pauta proposta em 
assembleia: aprovação de contas, ordem de 
obra, compra de algum produto, eleição e 
destituição de síndico, dentre outros temas. 
Confira:

• Maioria  absoluta/plena ou 
maioria do todo:

Partindo do número absoluto de 
unidades, considerando um voto por 
unidade, representa 50% mais 1 dos votos 
gerais. Geralmente é requerida para obras 
urgentes.

• Maioria simples:

Trata-se da maioria dos condôminos 

que estão presentes na assembleia 
deliberativa. Considera-se 50% mais 1 voto 
da frequência do dia que assinou ata. Esse é 
o quórum necessário para eleger ou destituir 
novo síndico. Também é suficiente a maioria 
dos presentes para a aprovação das contas 
de um mandato ou planejamento financeiro 
de uma nova gestão.

• Dois terços do todo:

O próprio nome é autoexplicativo. 
Dividindo o total de votos do condomínio, 
esse quórum representa duas parcelas ou 
aproximadamente 66% dos votos.Trata-se 
de um quórum mais exigente, requerido 
para tomadas de decisão em questões de 
maior impacto como aprovação de grandes 
obras ou alteração da convenção, por 
exemplo.

• Maioria qualificada:

É um tipo de quórum que varia de 
convenção para  convenção.  Cada 
condomínio possui autonomia para ditar 
quantos votos são necessários para 
aprovação de determinado tema.

• Unanimidade:

Representa 100% dos condôminos. É 
quórum usado para deliberações mais 
sérias, como por exemplo mudar o próprio 
sistema de decisões e os quóruns 
necessários para cada aprovação. Para 
mudança da destinação de parte do terreno 
ou da coisa de uso comum, também se 
exige a anuência da unanimidade dos 
condôminos.

Conheça os tipos de quórum para
deliberações em assembleia
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A importância dos móveis
projetados sob medida

Os móveis sob medida, como 
próprio nome já diz, são móveis 
projetados com base em medidas 
exatas do ambiente em que será 
i nse r i do ,  ge ra lmen te  são 
fabricados em marcenarias de 
pequeno a grande  porte. Esse tipo 
de móvel possibilita os arquitetos e 
designers de interiores uma 
grande liberdade para a criação de 
seus projetos, fazendo com que 
possam inovar em cada projeto, 
elaborando móveis exclusivos 
para cada perfil de cliente e que se 
encaixam dentro de qualquer 
necessidade.

Quando o móvel escolhido é 
sob medida, significa que o 
profissional especia-
lizado irá projetá-lo 
com base na medida 
e xa ta  do  imóve l , 
partindo do zero. Neste 
formato, cada peça 
tem um corte espe-
cífico para encaixar 
milimetricamente nos 
espaços. A técnica sob 

medida permite que alguns móveis 
sejam trabalhados de forma mais 
detalhada, com aplicação de 
molduras mais elaboradas, além 
de preencher todos os espaços, 
explica  Sr. Francisco dos Santos,  
marceneiro há mais de 20 anos, 
t r a b a l h a n d o  c o m  m ó v e i s 
pro jetados  sob  medida  e, 
proprietário da FS DESIGN .

A FS DESIGN está a sua 
disposição,  para deixar seu 
apartamento mais harmonioso, 
com requinte e bom gosto, 
aproveitando bem seu espaço 
físico, com preços justos que 
cabem no seu bolço.

Por Valéria Santos - Designer de Interiores
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(Redação com Assessoria)

Furtos em áreas comuns: de quem é a responsabilidade?

Uma das principais razões pelas 
quais se procura viver em um 
condomín io  é  a  segurança, 
geralmente maior que a verificada 
por quem mora em casa. No entanto, 
isso não quer dizer que os edifícios 
estejam imunes a ações criminosas 
como  f u r t os  ou  mesmo  os 
“arrastões”, assaltos de maior 
proporção.

Ao ter um bem danificado ou 
roubado dentro do condomínio, é 
natural que o morador lesado queira 
c u l p a r  a l g u é m  e  e x i g i r 
ressarcimento, mas será que é 
procedente responsabilizar o 
condomínio? A legislação brasileira 
aponta para uma resposta negativa 
sobre esse assunto.

Os condomínios e seus síndicos 
não têm obrigação de responder 
pelos atos de condôminos e não 
podem ser responsabilizados por 
furtos ou danos ocorridos nas áreas 

comuns ou privativas do prédio. 
Salvo quando estiver claramente 
expresso  na  Convenção  do 
c o n d o m í n i o  q u e  e s t e  s e 
responsabiliza por ressarcir perdas e 
danos, o que é raro.

A Justiça vem dando reforço a 
esse entendimento em vários casos 
pelo Brasil. Em abril, o 6º Juizado 
Especial Cível de Brasília negou o 
pedido de indenização a um morador 
que teve o aparelho de som roubado 
na garagem de edifício em Águas 
Claras. O argumento foi de que o 
residencial só responde por furto 
ocorrido nas áreas comuns e 
a u t ô n o m a s  s e  e s s a 
responsabilidade estiver prevista na 
convenção de condomínio.

Segundo o autor do pedido, a 
responsabilidade pela subtração do 
amplificador seria do edifício, pois 
esse se encontrava em uma sala na 
garagem. Contudo, a magistrada 

responsável pela análise do caso 
considerou que, no regimento 
interno do condomínio em questão, 
não há cláusula expressa acerca do 
dever de indenizar furtos. Além 
disso, anotou precedentes do STJ de 
que o edifício  não deve ser 
responsabilizado por fato de terceiro.

Interpretação semelhante se dá 
em se tratando da responsabilidade 
de empresas contratadas para 
serviço de vigilância. Elas não 
podem ser responsabilizadas pelo 
furto de bens particulares dos 
moradores. Esse foi o tema de uma 
decisão recente do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina (TJSC), o 
qual julgou o caso de um casal que 
alegou ter sua motocicleta furtada 
n a s  d e p e n d ê n c i a s  d e  u m 
residencial.

Para eles, a responsabilidade 
seria da empresa de vigilância 
terceirizada contratada pelo 

condomínio, que falhou na prestação 
do serviço, uma vez que mantém 
p o r t a r i a  e  c â m a r a s  d e 
monitoramento 24 horas por dia no 
local. Em sua defesa, a empresa 
alegou que não foi contratada para 
proteger os bens particulares dos 
moradores, apenas as áreas de uso 
comum do condomínio. Para o 
desembargador relator da matéria 
não há responsabilidade contratual 
que imponha a obrigação de a 
empresa indenizar moradores em 
virtude de furto.

Embora não seja responsável 
pelo incidente, o condomínio pode e 
deve colaborar  ajudando na 
resolução do caso, por exemplo, 
fornecendo imagens do circuito 
interno de televisão ou qualquer 
outra informação que possa ajudar a 
encontrar o verdadeiro responsável 
pelo dano.
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Os direitos e deveres dos morado-
res de condomínios edilícios constam 
nas convenções e regulamentos 
internos de cada prédio e, de forma 
mais abrangente, no Código Civil 
brasileiro, o qual inclui também os 
chamados “Direitos de Vizinhança”, 
que ultrapassam os limites do 
condomínio e dizem respeito também 
aos  imóve is  res idenc ia is  ou 
comerciais que o circundam.

É importante conhecer o que diz a 
legislação brasileira sobre a convivên-
cia entre vizinhos de um modo geral, 
não apenas dentro de um mesmo 
condomínio, uma vez que algumas 
ações praticadas externamente podem 
trazer problemas e incômodos e vice-
versa. Trata-se de regras que limitam 
o direito de propriedade a fim de evitar 
conflitos entre proprietários de prédios 
contíguos.

O Código Civil, em seu artigo 
1.277, estabelece a segurança, o 
sossego e a saúde como direitos de 
vizinhança. Para fazer denúncias, o 
cidadão deve procurar a Polícia Militar 
e registrar um boletim de ocorrência. O 

texto jurídico diz “o proprietário ou 
possuidor de um prédio tem o direito 
de fazer cessar as interferências 
prejudiciais à segurança, ao sossego e 
à  saúde  dos  que  o  habitam, 
provocadas pela utilização de 
propriedade vizinha”.

Os atos faltosos podem ser de três 
naturezas: do tipo ilegais, abusivos ou 
lesivos. Os primeiros existem quando o 
ato praticado pelo vizinho é ilícito e 
ultrapassam os limites toleráveis. Os 
abusivos são aqueles que provocam 
mal estar e incômodo aos vizinhos, 
porém não consistem em algo fora da 

lei e estão circunscritos à propriedade 
do vizinho. Já os atos lesivos causam 
dano ao vizinho mas não decorre de 
uso ilegal da propriedade, como por 
exemplo  um estabelecimento 
comercial que expele fumaça.

Caso seja levado à Justiça o caso, 
será observada a anterioridade da 
posse, isto é, se a pessoa que comprou 
o imóvel próximo de estabelecimentos 
barulhentos ou que emitiam poluição 
sabia dessa realidade previamente. A 
questão, contudo, é delicada e vai 
variar de acordo com o contexto de 
cada caso.

Embora se compreenda que as 
primeiras pessoas a se instalarem 
num certo local determinam a sua 
destinação (se é uma zona residencial, 
comercial ou industrial, por exemplo), 
há de se ter bom senso e razoabilidade 
sempre. Essa premissa da anteriori-
dade não é absoluta, ou seja, os 
proprietários não podem se valer des-
sa condição para justificar o incômodo 
exagerado que proporciona ao vizinho.

Vizinho problema - Para casos 
extremos de vizinhos antissociais, com 
os quais a convivência se torna 
impraticável, deve-se observar o que 
d i z  o  a r t i g o  4 2  d a  L e i  d e 
Contravenções Penais. Perturbar o 
trabalho ou sossego alheios com 
gritaria ou algazarra; exercendo 
profissão ruidosa, em desacordo com 
as prescrições legais, abusando de 
instrumentos sonoros ou sinais 
acústicos; provocando ou não 
procurando impedir barulho produzido 
por animal de que se tem a guarda é 
crime e tem como pena prisão 
simples, de quinze dias a três meses, 
ou multa.
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Você conhece os “Direitos de vizinhança”? Eles dizem respeito também aos imóveis que circundam o seu.

(Redação com TJSC) Para além dos muros do prédio
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Em maio, a 5ª Câmara Civil do TJSC 
confirmou sentença da comarca de 
Balneário Camboriú para condenar o 
morador de um condomínio residencial 
ao pagamento de danos morais e 
materiais em favor de um vizinho, a 
quem deu constante sobressalto na 
vida cotidiana. O órgão julgador fixou a 
indenização em R$ 9,5 mil.

Segundo os autos, os problemas 
surgiram quando o demandado, após 
passar uma temporada recolhido em 
estabelecimento prisional, retornou ao 
convívio social. De seu apartamento, a 
partir  de constantes brigas e 
discussões com familiares, produzia 
balbúrdia e algaravia que atormentava 
os vizinhos mais próximos.

Um deles, em particular, foi mais 
atingido. Sua sacada era alvo 
costumeiro de arremesso de papéis, 
insetos mortos e restos de alimentos – 
quando não eram depositados na 
porta de sua habitação. Ao reclamar 
da  si tuação,  o  autor  acabou 
surpreendido pelo morador no interior 
de seu apartamento, com uma faca de 
cozinha nas mãos.

“É evidente que o comportamento 
relatado extrapola o normal uso da 
propriedade pelo réu e seus familiares, 
porquanto atenta contra o sossego e 
sensação de segurança do autor. 
Nesse sentido, a dignidade do 
requerente foi afetada, na medida em 
que foi tolhido de seu direito à paz e 
tranquilidade em seu lar”, anotou o 
desembargador Luiz Cézar Medeiros, 
relator da apelação em que o réu 

buscou, sem sucesso, eximir-se das 
responsabilidades ao argumento de 
que tudo não passou de mero dissabor 
ou pequenas escaramuças entre 
vizinhos.

Embora o vizinho lesado tenha 
obtido êxito em sua batalha judicial, o 
desenrolar do caso provoca reflexões 
sobre o que diz atualmente a lei 
b r a s i l e i r a  n o  q u e  t a n g e  o 
comportamento antissocial  de 
moradores. O atual Código Civil não 
prevê expulsão de condôminos com 
tais comportamentos - apenas uma 
multa de até 10 vezes o valor da taxa 
condominial. Mas será que isso é 
suficiente para garantir a paz e, 
principalmente, segurança dos demais 
moradores?

A  compensação  f inanceira 
(prevista no artigo 1337) é capaz de 
indenizar uma vítima de ameaças de 
morte ou grave agressão física e 
verbal, por exemplo? Não são raros os 
exemplos de atitudes antissociais em 
condomínios como atentado violento 
ao pudor, uso explícito de drogas 
ilícitas, brigas ruidosas e constantes, 
b e m  c o m o  m a n i f e s t a ç õ e s 
discriminatórias e preconceito.

A legislação não prevê banimento 
dessas pessoas em nenhum caso, 
apenas perdas pecuniárias. É impor-
tante, portanto, precaver-se com an-
tecedência antes de desfechos mais 
trágicos. Sempre que houver algum ex-
cesso, este deve ser comunicado à Po-
lícia através de boletim de ocorrência e 
a multa aplicada com rigor.

Comportamento antissocial no
condomínio: como lidar?

LEGISLAÇÃO

(Redação com TJSC)
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ATENÇÃO

O computador hoje é um item 
indispensável na rotina da maioria 
das pessoas, sobretudo, na daquelas 
que o usam como ferramenta de 
trabalho, o que é bastante comum 
atualmente. Embora traga inúmeras 
facilidades, esse instrumento trouxe 
prejuízos à saúde de quem o utiliza 
com frequência.

De acordo com levantamento 
realizado pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), cerca de 40% 
das doenças provocadoras de 
afastamento do trabalho estão 
relacionadas às lesões provocadas 
por  a t i v idades  repe t i t i vas , 
denominas como as Ler (Lesões por 
Esforços  Repetitivos)  e  Dort 
(Distúrbios  Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho). Sendo 
21,8% no ombro, 13,85% sinovite e 
tenossinovite e 6,93% dorsalgia.

Porém, o mal não é exclusivo de 
quem trabalha com computador, 
quem o usa, por exemplo, para o 
lazer durante horas a fio, também 
está sujeito a desenvolver distúrbios. 
Os principais sintomas são: dor nos 
membros superiores e nos dedos, 
dificuldade para movimentá-los, 
formigamento, fadiga muscular, 
alteração da temperatura e da 
sensibilidade, redução na amplitude 
do movimento, inflamação. A postura 
incorreta é uma das principais 
causas, uma vez que o monitor do 
computador  é  quase sempre 
posicionado abaixo da linha dos 
olhos, fazendo com que a pessoa se 
curve.

A qualidade dos móveis para 
escritório, a carga horária de trabalho 
excessiva e os riscos ergonômicos 
que geram danos fisiológicos e 
psicológicos aos funcionários, podem 
ser fatores determinantes para 
possíveis doenças do trabalho. 
Devido à gravidade do caso, as 
lesões foram reconhecidas, a partir 
de 2000, como questões de saúde 
pública. Por isso, O Ministério Público 
faz um alerta às empresas com as 
devidas práticas de suas atividades 
e com a necessidade do ambiente 
estar em boas condições, garantindo 
a satisfação de vida do colaborador.

Além de dispor de um ambiente 
de trabalho adequado, o funcionário 
também deve adotar algumas 
práticas que ajudarão a minimizar os 
danos causados pelas atividades 
repetitivas no escritório. Confira:

• Deve-se procurar manter as 
costas eretas, apoiadas num encosto 
confortável e os ombros relaxados 
enquanto estiver trabalhando 
sentado;

• Certifique-se de que a cadeira 
e/ou banco em que se senta para 
trabalhar sejam adequados ao tipo 
de atividade que você exerce;

• Cuide para que os punhos não 
estejam sempre dobrados;

• O uso de mouse pad com 
almofada ajuda na circulação;

A cada hora, pelo menos, 
levante-se, ande um pouco e faça 
alongamentos.

LER e DORT somam 40% das doenças
que provocam afastamento do trabalho

BEM ESTAR

(Redação com Assessoria)


