


O que faz um bom síndico? A
pergunta pode ser ambígua, não
apenas questiona que atividades
desempenha um bom síndico,
mas também lança a pergunta
sobre o que faz um síndico ser
bom, que características são de-
sejáveis e que defeitos devem ser
evitados em alguém que se pro-
põe a ocupar este cargo?

A eleição de um síndico é o
momento mais importante da

vida em condomínio. É o mo-
mento em que os partícipes se
confluem para depositar em um
membro do coletivo as responsa-
bilidades de administrar e defen-
der os interesses do condomínio.
Nessa hora, os critérios de esco-
lha devem estar bastante claros
para que se opte pelo candidato
que mais tem a oferecer e agre-
gar ao todo.

Uma falha bastante comum é

escolher o candidato apenas pela
simpatia ou usando o critério da
afinidade. Nesses casos, o racio-
cínio “votar com quem tenho
maior proximidade” às vezes não
é um bom caminho. Amizade e
bom convívio entre condôminos
é bom, mas isso não pode ser o
fator determinante para doar seu
voto.

Competência, experiências
prévias com administração, capa-

cidade de gerir pessoas e finan-
ças, comprometimento e conhe-
cimento dos problemas do prédio,
bem como tempo livre para de-
dicar às tarefas do condomínio
são critérios que devem ser ob-
servados no candidato a síndico.
Nossa matéria de “Administra-
ção” traz mais pontos a serem
refletidos sobre este tema.

Em “Cotidiano” leia sobre as
interferências do condomínio na
rotina de funcionários domésticos
dos condôminos. Até onde po-
dem ir as regras coletivas no con-
texto particular? Obrigatoriedade
de uniformes, revista nos perten-
ces pessoais de funcionários,
proibição de conversas em áreas
comuns do prédio. Essas e outras
imposições são legítimas? O con-
domínio tem autoridade para in-
terferir nessas questões? Saiba
mais sobre este tema e outros as-
suntos diversos nesta edição do
Jornal do Síndico.

A todos, uma boa leitura e
um ótimo mês de setembro!



Ter boa intenção nem
sempre é suficiente
para ser uma boa

opção para ocupar o papel de
síndico. O cargo exige muito
mais. Além do bom trato e
convivência pacífica com de-
mais condôminos e funcioná-
rios, o candidato a gestor deve
apresentar características
operacionais que o qualifi-
quem para a administração
seja para mandato de um ou
dois anos, a depender das re-
gras do condomínio.

A camaradagem e a amiza-
de não podem ser critérios de
escolha para a eleição do sín-
dico. Um bom ponto de parti-
da é procurar saber se a pes-
soa que coloca o nome à dis-
posição já possui alguma ex-
periência prévia com gestão,
preferencialmente de um con-
domínio, mas já ter comanda-
do um estabelecimento comer-

cial, por exemplo, pode ser de
grande ajuda, uma vez que já
estará familiarizado com al-
guns procedimentos.

Em segundo lugar, deve-se
observar se o candidato tem
conhecimento dos problemas
e necessidades do condomí-
nio. Nesse quesito, moradores
mais antigos têm alguma van-
tagem pelo fator tempo, po-
rém, novos condôminos não
devem ser descartados de ime-
diato. É necessário dar a opor-
tunidade de todos demonstra-
rem suas experiências e inte-
resses, para se decidir quem
pode agregar mais conteúdo.

Um bom síndico tem pé no
chão e trabalha sem falsas ex-
pectativas. Todas as grandes
promessas de ótimos benefí-
cios, redução drástica de gas-
tos, resolução imediata de pro-
blemas antigos são pontos para
serem observados com caute-

la e um pouco de desconfian-
ça. Nenhum síndico faz mila-
gre do dia para a noite, então é
bom prestar atenção se o can-
didato tem planejamentos e
cronogramas para alcançar
metas viáveis.

Além das qualidades técni-
cas, o síndico deve ser um
agente social conciliador. Em
sua gestão, muitas vezes pre-
cisará mediar conflitos, discus-

Eleições para síndico:
como escolher o melhor?

sões, entraves e dissabores en-
tre condôminos. A capacidade
de diplomacia e de gerenciar
crises é fundamental para o pa-
pel de síndico, portanto é im-
possível que um morador
antissocial consiga levar adi-
ante um bom mandato.

Se entre os candidatos pro-
postos há algum que pleiteia a
reeleição ou já foi síndico em
alguma outra oportunidade, a

avaliação deve ser ainda mais
criteriosa, uma vez que além
da análise do “currículo”,
deve-se analisar também as
experiências de administra-
ções passadas e verificar se fo-
ram proveitosas e se o candi-
dato tem capacidade para con-
tribuir mais.
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O Repolho é um vegetal
crucífero que é popular em mui-
tas culturas, porque é barato, gran-
de e saudável. Sua composição
natural traz grandes benefícios à
saúde como: Prevenir o Câncer,
diminuir os níveis de colesterol,
reduzir os radicais livres no orga-
nismo e atuar como um poderoso
anti-inflamatório dentre outras
maravilhas.

Mas apesar de tantas vanta-
gens nutricionais, o repolho tem
uma característica intrínseca que
vale a pena comentar: ele nasce
aberto e quando maduro se fecha.

Imaginemos um sindico que
adota uma postura de “repolho”
em sua gestão condo-minial, pode
ser desastroso. Pense na hipótese
de escolher e eleger um sindico
receptivo, atento e amável e após
alguns meses se trancar  como o
repolho maduro, como será essa
gestão?

Certamente esse sindico está
com seus dias contados. Quando
uma gestão condo-minial se cer-
ra para o condô-mino, inúmeros
problemas podem acontecem.
Não havendo transparência, infor-
mação administrativa e a obscu-

ridade imperar, os resultados prá-
ticos desta gestão são catastrófi-
cos.

Esta clausura temporal do
sindico transmite aos condô-
minos alguns indícios de possí-
veis irregularidades na gestão,
pois do contrário haveria a plena
comunicação e vasta informação
sobre todos os atos da gestão,
pode não ser a verdade, mas infe-
lizmente é desta forma a compre-
ensão geral.

É verdade que isto não uma
regra. Muitas vezes a clausura do
sindico se dá por falta de experi-
ência e ou até por falta de uma
assessoria interna dos outros
membros da gestão que ajudem
o sindico a expor de forma clara
os dados técnicos da administra-
ção.

Em outros casos a assessoria
contábil pode ter um papel fun-
damental de auxilio para a gestão
do sindico na demonstração das
contas evitando rumores de irre-
gularidades pela falta de apresen-
tação de balancetes.

Mas de toda forma, como é
sabido, o sindico sempre será em
primeira face o responsável, por
isso a grande preocupação em
manter uma gestão aberta e clara
em todos os sentidos.

Portanto o sindico agir fisio-
logicamente como um repolho,
ou seja conforme sua natureza e

funcionamento de desenvolvi-
mento natural  é um erro.

Como você se sentiria em ele-
ger um condômino candidato ao
cargo extremamente expansivo,
comunicativo, aberto as opiniões
e disposto a manter tudo “as cla-
ras” para depois em curto espaço
de tempo agir como um repolho
maduro, se fechar, se retrair e cau-
sar grandes transtornos a comu-
nidade de seu condomínio, não
seria justo.

Veja a seguir comprovada-
mente os maiores problemas
vivenciados na prática pelo
sindico  que age como um “repo-
lho maduro”:

1 - Desconfiança geral dos
condôminos na gestão
2 - Dúvidas sobre a condução fi-
nanceira dos recursos
3 - Questionamentos sobre a apli-
cação destes recursos
4 - Utilização correta das verbas
arrecadadas
5 - Preocupação com as priorida-
des e necessidades
6 - Realização das manutenções
preventivas e corretivas
7 - Receio de reeleger o sindico
8 - Descrença nas promessas de
eleição
9 - Suspeição de informações
prestadas fora dos prazos

Todas essas consequências

Não aja como um Síndico “repolho”...
elencadas acima, são muitas da-
nosas para um sindico no curso
de sua gestão porque, em tese
uma postura inversamente pro-
porcional traria certamente à tona
uma gestão tranquila, desde que
abandonasse ou  não agisse com
uma postura retraída e fechada.

Uma das funções do sindico
previstas em Lei e nas conven-
ções condominiais quanto a res-
ponsabilidade civil , é exatamen-
te a informação como previsto no
Código Civil:

Art. 1.348. Compete ao sín-
dico:

(...)
III - dar imediato conhecimen-

to à assembleia da existência de
procedimento judicial ou admi-
nistrativo, de interesse do condo-
mínio; (Grifos Nossos...)

Portanto comete um grave
erro aquele gestor que veda in-
formações aos condôminos, não
disponibiliza as prestações de
contas ou não esclarece as dúvi-
das pertinentes dos interessados
que contribuem financeiramente
para o bom funcionamento do
condomínio.

Assim os síndicos devem re-
fletir e ponderar às consequências
maléficas a gestão condominial
em  agir como um  síndico “repo-
lho”.

Desta forma maliciosa, em
que no momento de interesse
eletivo  se abrem (como nasce o
repolho), e de modo contrário,
quando aparecem os
questionamentos e dúvidas dos
condôminos  se fecha ( como um
repolho  maduro), e nega infor-
mações e esclarecimentos  aque-
les que confiaram nele e permiti-
ram que geren-ciasse o condomí-
nio, tal atitude é no mínimo pas-
siva de repreensão.

A resposta por essa confiança
depositada pelos condôminos no
sindico eleito, deve ser por obri-
gação ética e legal a  transparên-
cia das contas, a clareza nos atos
administrativos, a plena resposta
a qualquer questionamento, e uma
postura receptiva e aberta quanto
a todos os fatos e acontecimentos
de sua gestão.

Essa é a dica deste mês do Dr.
Condomínio.  Até a próxima!



A rotina de um condomínio
residencial é preenchida não
apenas pelo convívio entre
condôminos - inquilinos ou pro-
prietários - como também com
os seus respectivos funcionári-
os domésticos. Empregados do-
mésticos, diaristas, babás e
cuidadores são alguns dos pro-
fissionais que estão em constan-
te trânsito pelas dependências
do prédio.

O condomínio pode estabe-
lecer regras que visem maior or-
ganização e, sobretudo, segu-
rança do imóvel. Contudo, ex-
cessos e abusos discrimina-
tórios devem ser combatidos.
As regras do condomínio não
podem, em nenhuma hipótese,
constranger ou ferir a dignida-
de de qualquer funcionário, seja
ele do próprio residencial ou de
alguma unidade em particular.

Em Goiânia (GO), no mês
de agosto, uma prática de um
condomínio foi levada às man-
chetes de noticiários e denun-

ciada: a obrigatoriedade de re-
vista em mochilas e bolsas de
empregadas domésticas ao saí-
rem do prédio. “Para mim isso
é uma falta de respeito, fiquei
muito constrangida”, declarou
uma das senhoras que tiveram
de se submeter à revista ao dei-
xarem o expediente.

Outro exemplo de abuso
ocorreu em São Paulo (SP),
quando ao chegarem uma ma-
nhã para trabalhar, empregados
domésticos foram comunicados
que teriam uma “pequena taxa”
descontada do próprio salário
para arcar com despesas para
confecção de uniformes, uma
exigência do condomínio, para
que pudessem ter acesso às de-
pendências do mesmo.

No quadro de avisos, uma
placa expressava que não seria
permitida a permanência de
funcionários no hall, garagem,
escadas, ou quaisquer áreas de
uso comum nem que estivessem
uniformizados. Acrescentava-

se a isso a informação de que
estava proibido encontros ou
aglomerações de auxiliares do-
mésticos e funcionários do con-
domínio, ainda que fora do ho-
rário de trabalho.

Ao analisar tais circunstân-
cias, o advogado Dimárcio
Peres afirma encontrar claros
exemplos do que não deve ser
feito. “Em primeiro lugar, no
caso de impor a revista dos per-
tences, é um absurdo, uma vez
que o condomínio não tem po-
der de polícia e não pode revis-
tar funcionários, que sequer são
seus contratados, em hipótese
alguma”, afirma.

Outra arbitrariedade tam-
bém é verificada no segundo
caso. “Apenas o contratante, ou
seja o patrão, pode requerer que
seu funcionário use uniforme.
Para isso, ele próprio deve ar-
car com as despesas de confec-
ção, o custo dessa roupa jamais
pode ser pago pelo trabalha-
dor”, declara.

A interferência do condomínio em
atividades de funcionários particulares

A proibição de conversar,
assim como outras medidas co-
muns como proibir o emprega-
do doméstico de usar o eleva-
dor social não devem ser impos-
tas no condomínio, pois cons-
tituem constrangimento. “O uso
dos elevadores é igual para to-
dos. Se o funcionário está em

roupas de banho, portando car-
ga ou animal doméstico, ele
deve usar o de serviço, em ou-
tra maneira pode sim utilizar o
elevador social. A segregação
deve ser combatida”, afirma o
advogado.
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Dívidas com o condomí-
nio e com financiadoras são
atreladas ao imóvel em ques-
tão e não apenas ao proprie-
tário dele. Isso quer dizer
que, mesmo passando para
outras mãos, a unidade
condominial não fica livre de
suas dívidas. Se a casa ou
apartamento muda de dono,
as dívidas vão junto, e as co-
branças também.

Esse foi o entendimento
reafirmado pelo Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região
(TRF4): a dívida
condominial adere ao imó-
vel, passando a ser de respon-
sabilidade daquele que venha
a adquirir o bem. A partir
dessa premissa, o TRF4 deu
provimento,  agosto, a um
recurso do condomínio de
Esteio (RS) Victória Régia e
determinou a manutenção da
penhora de um imóvel.

O apartamento em ques-
tão foi retomado pela Caixa
após o mutuário deixar de
pagar as prestações do finan-
ciamento. O banco, entretan-
to, não pagou os condomíni-
os atrasados, o que levou a
administração condominial
do Vitória Régia a ajuizar
ação requerendo a quitação.

Tentando eximir-se da dí-
vida, a instituição financeira
moveu o processo na Justiça
Federal pedindo o levanta-
mento da penhora. A Caixa
alegava que esta seria uma
constrição de patrimônio de
terceiro, devendo ser cobra-
da do mutuário. Em primei-
ra instância, a Justiça suspen-
deu a penhora e administra-
ção do condomínio recorreu
ao tribunal contra a decisão.

O relator do processo na
3ª Turma, desembargador fe-
deral Ricardo Teixeira do

Valle Pereira, reformou a
sentença. Conforme o magis-
trado, “é sabido que a taxa
condominial se trata de obri-
gação propter rem, ou seja,
que adere ao imóvel, trans-
mitindo-se ao adquirente do
mesmo. A responsabilidade
do novo proprietário inclui a
de adimplemento daquelas

Novo dono, velhas dívidas
Ao comprar um imóvel com débitos,

o novo proprietário adquire junto as dívidas do mesmo

taxas anteriores à aquisição”.

SAIBA MAIS:
O que significa “Propter

REM”?
É uma obrigação real, que

decorre da relação entre o de-
vedor e a coisa. Difere das
obrigações comuns especial-
mente pelos modos de trans-

missão. Propter rem signifi-
ca “por causa da coisa”. As-
sim, se o direito de que se
origina é transmitido, a obri-
gação o segue. A transmissão
é automática, independente
da intenção específica do
transmitente.

*Jornalista e colaboradora do JS
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Um dos desafios na gestão
dos funcionários do condomínio
é o controle de horas trabalha-
das, bem como o registro de iní-
cio e término das jornadas. Atra-
sos na troca de turnos, horas ex-
tras, folgas e faltas são ocorrên-
cias que precisam estar docu-
mentadas para fins de cumpri-
mento à legislação trabalhista.

O antigo caderno de ponto
ou mesmo cartão de papel já não
são mais as melhores opções
para essas necessidades, uma
vez que podem ser facilmente,
rasurados, fraudados ou mesmo
danificados sem chance de re-
paro e recuperação dos dados
contidos, o que dificulta o cál-
culo de horas. Sem contar no
esforço maior gasto com a trans-
crição dessas informações para
um meio digital.

A tecnologia do relógio de
ponto eletrônico - com cartão
magnético ou biometria - já não
é mais uma realidade restrita às

empresas, agora também faz
parte da rotina de condomínios
residenciais e corporativos. O
equipamento garante maior se-
gurança no controle de ativida-
des, diminuindo as chances de
problemas com a Justiça do tra-
balho.

Há modelos específicos ho-
mologados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), os
quais devem ser instalados se-

guindo as orientações da Porta-
ria 1510, que é uma determina-
ção do que regulamenta o Sis-
tema de Registro Eletrônico de
Ponto (SREP). Com o relógio,
é possível gerir os horários tra-
balhados do zelador, jardineiro,
porteiro, vigilantes e funcioná-
rios da limpeza, entre outros que
trabalham nos condomínios.

As vantagens no uso do re-
lógio de ponto eletrônico são

Ponto eletrônico: controle na ponta do dedo
Relógio digital proporciona registro seguro de atividades

laborais e menos problemas com a Justiça

inúmeras. No entanto, o inves-
timento pode ser um pouco sal-
gado se as finanças do seu con-
domínio não vão de vento em
popa. Dos modelos homologa-
dos pelo MTE, o preço médio
fica entre R$ 1.500,00 e R$
2.000,00, a depender da comple-
xidade e funcionalidades do
mesmo. Os custos devem ser
analisados com cautela, embo-
ra seja um instrumento que vai

ajudar e muito a administração
do condomínio.

Especificidades
De acordo com o Sistema de

Registro Eletrônico de Ponto
(SREP), os relógios de ponto de-
vem possuir algumas caracterís-
ticas: apresentar tempo real em
formato que contenha hora, mi-
nutos e segundos; deve possuir
impressora acoplada e de uso
exclusivo do equipamento, que
permita a emissão de compro-
vante de cada marcação efetua-
da; capacidade de armaze-
namento permanente onde os
dados armazenados não possam
ser apagados ou alterados, dire-
ta ou indiretamente; possuir por-
ta padrão USB externa (deno-
minada Porta Fiscal), para pron-
ta captura dos dados armazena-
dos na memória pelo Auditor-
Fiscal do Trabalho.

*Jornalista e colaboradora do JS



Por desleixo, descuido ou má
fé é comum que objetos caiam
de varandas e janelas nos con-
domínios. A mínima distração
pode ser crucial para provocar
o despencamento de algo, po-
dendo gerar prejuízos materiais
e também riscos a transeuntes.
O condômino de cuja unidade
for arremessado o objeto é res-
ponsável legal por responder
pelos danos decorridos do fato.

Vasos de plantas, brinque-
dos, roupas, lixo, cigarros ou até
mesmo saliva. Não importa o
que está sendo jogado ou se a
queda ocorreu por acidente ou
ser proposital, o proprietário do
imóvel é responsável pelo ato,
podendo ser penalizado dentro
das normas previstas no Regi-
mento do condomínio e também
processado na Justiça comum.
O mesmo é aplicado ao condo-

mínio, em caso de negligência
coletiva.

Em julho deste ano, a 1ª Câ-
mara Cível do TJDFT manteve
decisão que condenou o Condo-
mínio Beach Tower, na cidade
de Itapema, a pagar indenização
de R$5 mil, cada, a dois transe-
untes atingidos por objetos que
caíram da fachada do edifício.

Os autores afirmaram que es-
tavam a caminho da praia, quan-
do foram atingidos por cacos de
vidros e vigas de ferro, sofren-
do várias lesões. Segundo eles,
houve negligência por parte do
condomínio quanto à segurança
da fachada do prédio.

Em contestação, o condomí-
nio defendeu sua ilegitimidade
passiva, afirmando que os obje-
tos caíram de um dos apartamen-
tos, onde não havia ninguém a
quem se pudesse imputar res-

ponsabilidade no momento do
acidente, pois era ocupado ape-
nas no veraneio.

A justificativa não conseguiu
reverter o entendimento da 2ª
Turma Cível, que julgou que o
condomínio era ilegítimo para
estar no pólo passivo da ação,
já que a unidade de onde havi-
am caído os objetos tinha sido
identificada.

O artigo 938 do Código Ci-
vil/02 prescreve que “aquele
que habitar prédio, ou parte dele,
responde pelo dano provenien-
te das coisas que dele caírem ou
forem lançadas em lugar
indevido”. Então, verifica-se
que o caso é de responsabilida-
de civil objetiva, que prescinde
de culpa.

O arremesso do artefato po-
derá ser provado por imagens
captadas por câmeras do próprio

Arremesso de objetos é responsabilidade
de condômino e do condomínio

prédio ou câmeras de testemu-
nhas, perícia especializada ou
testemunho oral ou escrito de
pessoas que viram o fato acon-
tecendo. Nos casos em que não
é possível reunir provas para
chegar ao autor e, portanto, não
sendo possível identificar a ori-

gem da coisa arremessada, a ju-
risprudência e a Doutrina enten-
dem que, nesse caso, trata-se de
responsabilidade solidária de to-
dos os moradores do condomí-
nio.
*Jornalista e colaboradora do JS
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Recentemente tem surgido no
mercado sites especializados em lo-
cação de imóveis por diárias, o que
vem trazendo problemas aos con-
domínios estritamente residenciais.

Se por um lado o condômino
pode dispor da sua unidade confor-
me melhor lhe convier, que é um
direito que lhe assiste por força do
Art. 1.335 do Código Civil e em
função do exercício regular do di-
reito de propriedade descrito na
Constituição Federal. Por outro
lado, existem limitações ao exercí-
cio desse direito, e o limite é a per-
turbação ao sossego, saúde, segu-
rança e aos bons costumes daque-
les que compartilham a
coproprierade, além das limitações
impostas pelo direito de vizinhan-
ça (Art. 1.277 e1.336, IV do CC).
E ainda na Teoria da pluralidade
dos direitos que é a limitação ao
exercício do direito de proprieda-
de em função da supremacia do in-
teresse coletivo daquela coletivida-
de, em preferência ao direito indi-
vidual de cada condômino.

É licito ao proprietário empres-
tar a sua unidade, ocupá-la pelo nú-
mero de pessoas que julgar conve-
niente, seja a título gratuito ou one-
roso, não cabendo ao condomínio
regular tal prática, salvo se a mes-
ma estiver interferindo na rotina do
prédio, ou seja, causando perturba-
ção ao sossego, saúde, segurança,
aos bons costumes, ou estiver des-
viando a finalidade do prédio.

Desta forma, a locação por
meio de um site comercial por si
só não infringe a lei de locações. O
que desobedece a legislação e a
Convenção do Condomínio no
caso em questão é a mudança de
finalidade da edificação. É dever de
todo condômino dar às suas partes
a mesma destinação que tem a
edificação ( Art. 1.336,IV, do CC),
e locar o bem por dia, é caracterís-

tica dos meios de hospedagem e
depende de enquadramento espe-
cífico   DECRETO Nº 84.910, DE
15 DE JULHO DE 1980. , e fazê-
lo  desvia a finalidade de um edifí-
cio restritamente residencial,  além
de não cumprir os requisitos des-
critos na lei que disciplinam a hos-
pedagem.

Na prática a grande maioria dos
casos realizados pelo sistema de di-
árias perturbam a vida dos prédios
residências e desviam a finalidade
das edificações que é estritamente
residencial. Temos os defensores
desta modalidade de “locação” por
sites especializados por diárias, os
quais defendem que na lei de loca-
ções existe a possibilidade de loca-
ção por temporada por prazo de até
90 dias.

 É certo que a locação por tem-
porada, com respaldo na lei de lo-
cações e sem desvirtuar a finalida-
de da edificação, poderia ocorrer
por curtos períodos de tempo, po-
rém a prática constante, somada a
necessidade de utilização da estru-
tura do prédio(garagens, salão de
festas, piscina) e os serviços adici-
onais quase sempre oferecidos
(mobília, limpeza, serviços em ge-
ral), desvirtuam a locação por tem-
porada e se enquadram na hospe-
dagem que é disciplinada em lei
específica  a qual não incluem o
condomínio  edilício no rol de lo-
cais aptos a funcionar nessa moda-
lidade

A Portaria nº 100/2011 do Mi-
nistério do Turismo, o Sistema Bra-
sileiro de Classificação de Meios
de Hospedagem (SBClass) e o art.
23, caput, da Lei Federal nº 11.771
de 2008,  dispõem sobre a Política
Nacional de Turismo nos seguin-
tes termos:

“Art. 23.  Consideram-se mei-
os de hospedagem os empreendi-
mentos ou estabelecimentos, inde-

pendentemente de sua forma de
constituição, destinados a prestar
serviços de alojamento temporário,
ofertados em unidades de freqüên-
cia individual e de uso exclusivo
do hóspede, bem como outros ser-
viços necessários aos usuários, de-
nominados de serviços de hospe-
dagem, mediante adoção de instru-
mento contratual, tácito ou expres-
so, e cobrança de diária.”

Ainda, deve ser observado o
disposto no   DECRETO Nº 84.910,
DE 15 DE JULHO DE 1980. Que
dispõe “  Art . 3º - Somente pode-
rão explorar ou administrar Meios
de Hospedagem de Turismo, Res-
taurantes de Turismo e Acampa-
mentos Turísticos, no País, empre-
sas ou entidades registradas na Em-
presa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR.”

Assim, fica claro que a “loca-
ção” por diárias é exclusiva de mei-
os de hospedagem e requerer que o
estabelecimento seja enquadrado
como comercial e tenha autoriza-
ção de funcionamento, sendo que
um prédio residencial não pode
funcionar dessa forma por inúme-
ros fatores, inclusive sob pena de
autuação da municipalidade.

E no caso em questão não po-
demos dizer que a prática realiza-
da seja uma locação por tempora-
da, uma vez que tem característi-
cas de hospedagem,” há um misto
de contrato de locação de coisa e
de locação de serviços, caracteri-
zando, muito mais, o contrato
atípico de hospedagem. ” como
aduziu Sylvio Capanema de Sou-
za.

A locação por diária a qual vem
ocorrendo por meio de sites
especializados, vem representando
efetivamente uma concorrência aos
apart hotéis, flats e similares. E por
isso desvia a finalidade do edifício,
traz encargo extra a portaria, que na

maioria das vezes fica responsável
por liberar as chaves, cadastrar ve-
ículos, liberar acesso a áreas co-
muns e carrinho de supermercado.

E nesse sentido os tribunais re-
gionais tem decidido com base na
Teoria da pluralidade dos direitos
limitados que nada mais é do que:
Em função das múltiplas proprie-
dades dentro do condomínio exis-
te limite entre ao exercício do di-
reito de propriedade individual e o
interesse coletivo.

De tal modo o que deve preva-
lecer é a analise do caso concreto,
sendo fato notório que empregar o
apartamento em sites a locações por
diárias, com se fossem aparts
hoteis, interfere na finalidade
residencial de um condomínio, po-
rém, utilizar o mesmo site e firmar
locações mais longínquas pode se
enquadrar ao esperado pelo condo-
mínio, que deve prontamente se
reunir a fim de regrar as condições
necessárias para o funcionamento
do condomínio.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO
DE APARTAMENTOS PARA
TEMPORADA VETADA PELO
CONDOMÍNIO. PRAZO PARA
CESSAÇÃO DA LOCAÇÃO E
MULTA, PARA A HIPÓTESE DE
DESCUMPRIMENTO DA CITA-
DA REGRA PROIBITIVA, FIXA-
DOS EM ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA. RESTRI-
ÇÃO AO DIREITO DE PROPRI-
EDADE RESPALDADA NA TE-
ORIA DA PLURALIDADE DOS
DIREITOS LIMITADOS. PRE-
CEDENTE DO E. STJ. ALEGA-
ÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA REALIZADO NA AGE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊN-
CIA. IRRESIGNAÇÃO DO AU-
TOR. 1. A Convenção do Condo-
mínio, ora Recorrido, prevê a apli-
cação de multa para o condômino

que destinar o apartamento para fi-
nalidade diversa do prédio, que é
residencial. 2. O Regulamento In-
terno estabelece o procedimento
que deve ser observado na hipóte-
se de aplicação de multa, o termo
inicial de sua incidência e a possi-
bilidade de recurso administrativo.
3. Improcedente a alegação do ora
Recorrente de que não há previsão
nas regras internas do Condomínio,
ora Recorrido, que assegurem o
exercício da ampla defesa ou
interposição de recurso administra-
tivo. 4. O Autor, ora Apelante, com-
pareceu à AGE de 19/12/2013, na
qual a locação dos apartamentos
por temporada foi vetada, mesmo
depois de expor suas razões, tendo
sido anotado prazo para encerra-
mento daquela atividade - 30 dias -
, sob pena de multa diária prevista
no Regimento Interno -, a incidir a
partir de 19/01/2014. 5. Contradi-
tório e ampla defesa respeitados na
AGE. 6. Termo inicial da sanção
pecuniária fixado na ata da AGE:
19/01/2014. 7. Honorários
advocatícios de sucumbência redu-
zidos para R$ 500,00 (quinhentos
reais) tendo em vista a pouca com-
plexidade da causa e o trabalho de-
senvolvido pelos causídicos no pro-
cesso. RECURSO PARCIAL-
MENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL:
00750330320148190001 RJ
0075033-03.2014.8.19.0001,
Relator: DES. FERNANDO
CERQUEIRA CHAGAS, Data de
Julgamento: 15/04/2015,  DÉCI-
MA PRIMEIRA CAMARA
CIVEL, Data de Publicação: 17/04/
2015 13:12).
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Imobiliário, consultor em
consomínios e sócio do Escrtório
Karpat Sociedade de Advogados.

A legalidade da locação por diária
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