


O ano de 2016 chega à sua
metade e nossa edição de junho
traz uma reflexão sobre um tema
delicado enfrentado por muitos
síndicos em vários estados brasi-
leiros: como lidar com
condôminos antissociais, aqueles
cuja conduta é prejudicial ao bom
convívio coletivo e chega a colo-
car 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 descon-fortável é ter
de conviver com um vizinho que
supera o adjetivo “problemático”,
chegando a ser até mesmo peri-
goso. A grande questão é que a
legislação não prevê nenhuma
medida severa a ser tomada nes-
ses casos especiais.

As penalidades previstas em
convenção são apenas de adver-
tência e multas. Em nenhuma hi-
pótese se prevê a exclusão dessa
pessoa antissocial do condomínio,
uma vez que ele tem a proprieda-
de ou posse do imóvel e não pode

ser alienado disso.
Os resultados disso às vezes

são trágicos. Uma sequência de
conflitos e insultos extremos en-
tre vizinhos ou entre morador e
funcionário ou morador e síndico

não raro acaba em caso de polí-
cia. Os desfechos mais trágicos, in-
cluindo morte, também não são
raros, infelizmente.

E diante de tais experiências
fica a pergunta e a reflexão: se
houvesse um mecanismo mais se-
vero para proceder com morado-
res antissociais que oferecem pe-

rigo ao coletivo, seria mais segu-
ro e teria como se evitar tragédi-
as? Enquanto a legislação não ca-
minha nesse sentido, é importante
que o síndico esteja atento aos ex-
cessos no condomínio, agindo

sempre no momento e não ne-
gligenciando atitudes reprová-
veis para não deixar que a histó-
ria chegue a níveis extremos.

Outro ponto também aborda-
do nesta edição são os furtos
ocorridos internamente ao con-
domínio. De quem é a responsa-
bilidade por esses incidentes? O
síndico ou o condomínio podem
ser considerados culpados e cha-
mados a ressarcir perdas desse
gênero? Você vai ver que não. A
Justiça tem tomado várias deci-

sões que apontam para o entendi-
mento de que não é de responsa-
bilidade do condomínio responder
por furtos internos.

Esses e outros assuntos de in-
teresse no universo dos condomí-
nio você lê nesta edição de junho
do nosso Jornal do Síndico. Tenha
uma boa leitura!

As penalidades
previstas em

convenção são
apenas de

advertência
e multas.



Os direitos e deveres dos mo-
radores de condomínios edilícios
constam nas convenções e regu-
lamentos internos de cada prédio
e, de forma mais abrangente, no
Código Civil brasileiro, o qual
inclui também os chamados “Di-
reitos de Vizinhança”, que ultra-
passam os limites do condomínio
e dizem respeito também aos imó-
veis residenciais ou comerciais
que o circundam.

É importante conhecer o que
diz a legislação brasileira sobre a
convivência entre vizinhos de um
modo geral, não apenas dentro de
um mesmo condomínio, uma vez
que algumas ações praticadas ex-
ternamente podem trazer proble-
mas e incômodos e vice-versa.
Trata-se de regras que limitam o
direito de propriedade a fim de
evitar conflitos entre proprietári-
os 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 denún-
cias, o cidadão deve procurar a

Polícia Militar e registrar um bo-
letim de ocorrência. O texto jurí-
dico diz “o proprietário ou pos-
suidor de um prédio tem o direito
de fazer cessar as interferências
prejudiciais à segurança, ao sos-
sego e à saúde dos que o habitam,
provocadas pela utilização de pro-
priedade 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 ultrapas-
sam os limites toleráveis. Os
abusivos são aqueles que provo-
cam mal estar e incômodo aos
vizinhos, porém não consistem
em algo fora da lei e estão circuns-
critos 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 co-
mercial que expele fumaça.

Caso seja levado à Justiça o

Para além dos muros do prédio
Você conhece os “Direitos de vizinhança”?

Eles dizem respeito também aos imóveis que circundam o seu

caso, será observada a anteriori-
dade 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 indus-
trial, por exemplo), há de se ter
bom senso e razoabilidade sem-
pre. Essa premissa da anteriori-
dade não é absoluta, ou seja, os
proprietários não podem se valer
dessa condição para justificar o
incômodo exagerado que propor-
ciona ao vizinho.

Vizinho problema - Para ca-
sos extremos de vizinhos
antissociais, com os quais a con-
vivência se torna impraticável,
deve-se observar o que diz o arti-
go 42 da Lei de 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 pro-
curando impedir barulho produ-
zido 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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Por ser de natureza
coletiva, o condo
mínio tem sua ges-

tão baseada em consenso en-
tre seus membros. A realiza-
ção das assembleias condo-
miniais (ordinárias e extraor-
dinárias) constituem o meca-
nismo legal para deliberar
sobre aspectos financeiros e
operacionais referentes ao
funcionamento deste bem
conjunto que é o condomí-
nio.

Tais decisões são tomadas
a partir de um certo número
de votos - o chamado “Quó-
rum” - , 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 al-
gumas decisões precisam de
mais votos que outras.

Você está por dentro des-
ses detalhes? É bom verifi-
car a Convenção do seu con-
domínio para conhecer a fun-
do as exigências para cada
pauta proposta em assem-

bleia: aprovação de contas,
ordem de obra, compra de al-
gum produto, eleição e des-
tituição de síndico, dentre
outros temas. Confira:

* Maioria absoluta/plena
ou maioria do todo:

Partindo do número abso-
luto de unidades, consideran-
do um voto por unidade, re-
presenta 50% mais 1 dos vo-

Conheça os tipos de quórum
para deliberações em assembleia

tos gerais. Geralmente é
requerida para obras urgen-
tes.

* Maioria simples:
Trata-se da maioria dos

condôminos que estão pre-
sentes na assembleia delibe-
rativa. Considera-se 50%
mais 1 voto da frequência do
dia que assinou ata. Esse é o
quórum necessário para ele-

ger ou destituir novo síndi-
co. Também é suficiente a
maioria dos presentes para a
aprovação das contas de um
mandato ou planejamento fi-
nanceiro de uma nova gestão.

* Dois terços do todo:
O próprio nome é autoex-

plicativo. Dividindo o total
de votos do condomínio, esse
quórum representa duas par-

celas ou aproximadamente
66% dos votos. Trata-se de
um quórum mais exigente,
requerido para tomadas de
decisão em questões de mai-
or impacto como aprovação
de grandes obras ou alteração
da convenção, por exemplo.

* Maioria qualificada:
É um tipo de quórum que

varia de convenção para con-
venção. Cada condomínio
possui autonomia para ditar
quantos votos são necessári-
os para aprovação de deter-
minado tema.

* Unanimidade:
Representa 100% dos

condôminos. É quórum usa-
do para deliberações mais
sérias, como por exemplo
mudar o próprio sistema de
decisões e os quóruns neces-
sários para cada aprovação.
Para mudança da destinação
de parte do terreno ou da coi-
sa de uso comum, também se
exige a anuência da unanimi-
dade dos condôminos.
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Bastante comuns em cida-
des universitárias, as repúbli-
cas de estudantes às vezes tra-
zem dor de cabeça aos síndi-
cos de condomínio. Elas con-
sistem em um tipo de moradia
coletiva, onde vários estudan-
tes se juntam para dividir des-
pesas e habitarem um mesmo
endereço.

Isso não seria um proble-
ma se os moradores cumpris-
sem suas obrigações como
condôminos e respeitassem as
regras do prédio. O problema
começa a aparecer justamente
quando essas regras começam
a ser infringidas, prejudican-
do a boa convivência. As prin-
cipais queixas são barulho, su-
jeira, festas e mau uso dos es-
paços coletivos como churras-
queira, salão de festas e de jo-
gos, piscina, por exemplo.

De acordo com o advoga-
do Rodrigo Karpat, o condo-
mínio não tem autoridade para
proibir a existência de repúbli-
cas, uma vez que é direito do
proprietário da unidade em-
prestar ou locar sua unidade ou
ocupá-la com o número de
pessoas que julgar convenien-

te. Apenas caberá ao condomí-
nio intervir nisso, caso a uni-
dade esteja interferindo na ro-
tina do prédio ou desviando a
finalidade deste, como faria no
caso de um morador solitário
ou família, por exemplo.

“A terminologia ‘república’
destina-se a local de trânsito
de estudantes, o que por si só
não contraria a finalidade de
um edifício. O que será
impeditivo será a forma de uti-
lização”, explica o advogado,
que é especialista em Direito

Imobiliário. Impedir que pes-
soas loquem uma unidade, es-
tereotipando um gênero, pode
ser inclusive considerado
constrangimento e até mesmo
discriminação.

O que deve ser observado
é a forma como procedem os
moradores, seja no caso de
uma república ou não, isto é,
se há a perturbação ao sosse-
go, saúde, segurança, bons
costumes ou desvio de
destinação do imóvel. Para as
infrações, caso aconteçam,

Repúblicas de estudantes não
podem ser proibidas em Convenção

existem penalidades previstas
em Convenção, as quais de-
vem ser aplicadas independen-
temente de quem habita a uni-
dade.

Alguns condomínios - a
fim de limitar o número de
pessoas nas unidades - im-
põem a cobrança de taxa adi-
cional pelo condomínio, o que
é ilegal, alerta Karpat. “Os
gestores condominiais preci-
sam analisar cada caso com o
cuidado necessário para que
não impeçam que estudantes

loquem uma unidade com o
fim de residirem lá enquanto
estiverem estudando, sem que
isso represente qualquer per-
turbação aos que ali coabitam.
Devem coibir apenas o uso
inadvertido da unidade, que é
caracterizado por excesso de
pessoas em uma mesma uni-
dade, alteração de pessoas sem
prévia comunicação, perturba-
ção ao sossego, entre outros”,
esclarece.
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Uma das principais ra
zões pelas quais se
procura viver em um

condomínio é a segurança, geral-
mente maior que a verificada por
quem mora em casa. No entan-
to, isso não quer dizer que os
edifícios estejam imunes a ações
criminosas como furtos ou mes-
mo os “arrastões”, assaltos de
maior proporção.

Ao ter um bem danificado ou
roubado dentro do condomínio,
é natural que o morador lesado
queira culpar alguém e exigir res-
sarcimento, mas será que é pro-
cedente responsabilizar o condo-
mínio? A legislação brasileira
aponta para uma resposta nega-
tiva sobre esse assunto.

Os condomínios e seus síndi-
cos não têm obrigação de respon-
der pelos atos de condôminos e
não podem ser responsabilizados
por furtos ou danos ocorridos nas
áreas comuns ou privativas do
prédio. Salvo quando estiver cla-
ramente expresso na Convenção

do condomínio que este se res-
ponsabiliza 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 inde-
nização 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 fur-
to ocorrido nas áreas comuns e
autônomas se essa responsabili-
dade estiver prevista na conven-
ção 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 aná-
lise do caso considerou que, no
regimento interno do condomí-
nio em questão, não há cláusula
expressa acerca do dever de in-
denizar furtos. Além disso, ano-

tou precedentes do STJ de que o
edifício não deve ser responsa-
bilizado por fato de terceiro.

Interpretação semelhante se
dá em se tratando da responsabi-
lidade 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 Tri-
bunal de Justiça de Santa
Catarina (TJSC), o qual julgou o
caso de um casal que alegou ter
sua motocicleta furtada nas de-
pendências de um residencial.

Para eles, a responsabilidade
seria da empresa de vigilância
terceirizada contratada pelo con-
domínio, que falhou na prestação
do serviço, uma vez que mantém
portaria e câmaras de monitora-
mento 24 horas por dia no local.
Em sua defesa, a empresa alegou
que não foi contratada para pro-
teger os bens particulares dos
moradores, apenas as áreas de
uso comum do condomínio. Para

Furtos em áreas comuns:
de quem é a responsabilidade?

o desembargador relator da ma-
téria não há responsabilidade
contratual que imponha a obri-
gação 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 exem-
plo, fornecendo imagens do cir-
cuito interno de televisão ou
qualquer outra informação que
possa ajudar a encontrar o ver-
dadeiro responsável pelo dano.
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...Salvo quando estiver claramente
expresso na Convenção do condo-
mínio que este se responsabiliza
por ressarcir perdas e danos, o
que é raro...



Os espaços e equipamentos
de uso coletivo do condomínio
existem para servir a todos os
condôminos e a responsabilida-
de de zelar por eles é também de
todos. Isso, entretanto, nem sem-
pre é perfeitamente compreendi-
do e há casos em que se negli-
genciam os cuidados com os
bens de uso coletivo ou, pior, da-
nificam-se os mesmos de propó-
sito.

O vandalismo existe, sobre-
tudo, nos condomínios de maior
porte, com muitas unidades em
que muitas ações ficam longe do
olhar vigilante dos funcionários.
Paredes pichadas, mobília
danificada, equipamentos que-
brados 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 con-
domínio.

A síndica Maria das Dores
Felício conta que já teve muita
dor de cabeça por causa de van-
dalismo. “Havia um grupo de
adolescentes que fazia muita ba-
gunça no condomínio, sujando

espaços de convivência com pi-
chações 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 po-
lícia, uma vez que o patrimônio

estava sendo lesado. Isso intimi-
dou os jovens, pois a maioria já
tinha 18 anos”, relata.

Para o administrador de con-
domínios Juarez Silva, o caso foi
levado mais a sério do que geral-
mente é necessário. “O condomí-

Quando os excessos viram vandalismo

nio possui suas regras e para cada
infração a elas, uma devida
penalização. É importante obser-
var o que diz a Convenção sobre
esses delitos, encontrar os res-
ponsáveis e aplicar as penalida-
des cabíveis à sua unidade cor-

respondente. Isso vem normal-
mente através de multa ou res-
sarcimento 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
analisadas com cautela. A publi-
citária Rebeca Neiva, moradora
de um residencial em João Pes-
soa (PB) reclama do uso de qua-
dros 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 ex-
pressa um pensamento unânime.
As pessoas devem guardar suas
opiniões no âmbito doméstico”,
comenta.
*Jornalista e colaboradora do JS



Todos os anos a Editora Glo-
bo através de sua conceituada re-
vista Pequenas Empresas Gran-
des Negócios juntamente com o
Serasa Experian ranqueiam em
uma edição especial, o Guia de
Franquias as melhores franquias
do Brasil. Este ano em especial o
Jornal do Síndico recebe a cota-
ção máxima de 5 estrelas acentu-
ando aí a sua excelência. No dia
14 de Junho na cidade de São
Paulo, o Jornal do Síndico será
homenageado e receberá a
premiação pelo feito, o evento
contará com empresários também
congraçados e será promovido
pela Editora Globo.

Criado há 26 pelo Sr. Aroldo
de Lima Marcelo (in memorian)

o Jornal do Sindico surgiu da ne-
cessidade de formar um elo de
informação e mercado para o se-
tor condominial.

Com o crescimento e
verticalização das cidades brasi-
leiras os síndicos e administrado-
res de condomínios sentiram a
falta de informação técnica e de-
talhada, mas que ao mesmo tem-
po fosse de fonte confiável, coma
chegada do Jornal do Síndico ao
mercado os síndicos e adminis-
tradores de todo o Brasil passa-
ram a contar com o acesso rápi-
do a essa informação e ainda pu-
deram fazer a contratação de ser-
viços e compra de produtos atra-
vés dos anunciantes do Jornal do
Síndico, já que se formou o elo

que une informação e o mercado
que atende ao setor para o publi-
co alvo. O Jornal do síndico atua
em quase todas as regiões brasi-
leiras, e com intenções de ampli-
ação da Rede.

Com o falecimento do Fun-
dador do jornal do Síndico em
2006, seu filho Átila Gadelha
Marcelo, advogado especialista
em Direito Civil e do Consumi-
dor, assumiu a rede de franquias
Jornal do Síndico e com apenas
1 ano e 6 meses pulou de 13 para
23 franquias, abrindo novos ho-
rizontes e trazendo um conceito
de participação mais ativa dos
Franqueados junto a marca, para
Dr. Átila o Jornal do Sindico é
um pequeno grande negócio, pois

não há necessidade de uma gran-
de  estrutura e os lucros são razo-
áveis, para ele, o que é necessá-
rio é a visitação ao mercado dia-
riamente, sendo insistente, e aci-
ma de tudo comprometido com
o negócio, “Administrar sem di-
nheiro é muito mais difícil do que
com, não somos administradores
de problemas mas de soluções”,
afirma!.

Sendo o maior veículo de co-
municação do setor condominial
no Brasil, o Jornal do Síndico al-
cança a 154.500 exemplares, com
aproximadamente 990 anuncian-
tes em 18 cidades, de certo com
a equipe franqueada, que está
sempre atenta ao mercado e que
objetiva o sucesso é que o Jornal

do síndico conquistou importan-
te e merecida cotação.

Parabéns a toda Rede de Fran-
quias Jornal do Sindico!!



Em maio, a 5ª Câmara Civil
do TJSC confirmou sentença da
comarca de Balneário Cambo-
riú para condenar o morador de
um condomínio residencial ao
pagamento de danos morais e
materiais em favor de um vizi-
nho, a quem deu constante so-
bressalto na vida cotidiana. O
órgão julgador fixou a indeni-
zação em R$ 9,5 mil.

Segundo os autos, os proble-
mas surgiram quando o deman-
dado, após passar uma tempo-
rada recolhido em estabeleci-
mento prisional, retornou ao
convívio social. De seu aparta-
mento, a partir de constantes
brigas e discussões com fami-
liares, produzia balbúrdia e al-
garavia que atormentava os vi-
zinhos mais próximos.

Um deles, em particular, foi
mais atingido. Sua sacada era
alvo costumeiro de arremesso
de papéis, insetos mortos e res-
tos de alimentos – quando não
eram depositados na porta de
sua habitação. Ao reclamar da
situação, o autor acabou surpre-
endido pelo morador no interi-
or de seu apartamento, com

Comportamento antissocial
no condomínio: como lidar?

uma faca de cozinha nas mãos.
“É evidente que o compor-

tamento relatado extrapola o
normal uso da propriedade pelo
réu e seus familiares, porquan-
to atenta contra o sossego e sen-
sação de segurança do autor.
Nesse sentido, a dignidade do
requerente foi afetada, na me-
dida em que foi tolhido de seu

direito à paz e tranquilidade em
seu lar”, anotou o desembar-
gador Luiz Cézar Medeiros,
relator da apelação em que o réu
buscou, sem sucesso, eximir-se
das responsabilidades ao argu-
mento de que tudo não passou
de mero dissabor ou pequenas
escaramuças entre vizinhos.

Embora o vizinho lesado te-

nha obtido êxito em sua bata-
lha judicial, o desenrolar do
caso provoca reflexões sobre o
que diz atualmente a lei brasi-
leira no que tange o comporta-
mento antissocial de morado-
res. O atual Código Civil não
prevê expulsão de condôminos
com tais comportamentos - ape-
nas uma multa de até 10 vezes

o valor da taxa condominial.
Mas será que isso é suficiente
para garantir a paz e, principal-
mente, segurança dos demais
moradores?

A compensação financeira
(prevista no artigo 1337) é ca-
paz de indenizar uma vítima de
ameaças de morte ou grave
agressão física e verbal, por
exemplo? Não são raros os
exemplos de atitudes antisso-
ciais em condomínios como
atentado violento ao pudor, uso
explícito de drogas ilícitas, bri-
gas ruidosas e constantes, bem
como manifestações discrimi-
natórias e preconceito.

A legislação não prevê
banimento dessas pessoas em
nenhum caso, apenas perdas
pecuniárias. É importante, por-
tanto, precaver-se com antece-
dência antes de desfechos mais
trágicos. Sempre que houver al-
gum excesso, este deve ser co-
municado à Polícia através de
boletim de ocorrência e a mul-
ta aplicada com rigor.
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