
MODELO DE APOIO PROCESSUAL

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE USO DE GARAGEM DE CONDOMÍNIO

PEDIDO  DE  FUNDAMENTAÇÃO  PARA  CONTESTAR  AÇÃO  IMPETRADA  POR
CONDÔMINO CONTRA O CONDOMÍNIO

SOLICITAÇÃO: 

Haverá uma audiência na data de 19.08.2015 às 15:30h e sendo assim, adquiri apoio
processual na data de hoje para elaborar contestação para a referida audiência.

Esclareço que estou advogando para a parte ré, Condomínio ....

Sendo assim, estou encaminhando anexos (inicial da parte autora, alegação feita pela
síndica, Convenção de Condomínio, Regulamento Interno e Regulamento Interno para
uso de Estacionamento, Reclamação da proprietária a síndica, carta de esclarecimento da
síndica à proprietária e alegações da síndica) para facilitar a fundamentação de Vs. Ss.

OBS:  A  minha  defesa  é  no  sentido  de  encontrar  um  caminho  para  uma  decisão
favorável ao Condomínio.

Os fatos são os seguintes:

Não existia  vaga de garagem no condomínio.  Todos os  proprietários  adquiriram suas
unidades autônomas sem vaga de garagem. Em nenhuma das escrituras consta imóvel
XXX com vaga de garagem. Em 1980 o condomínio resolveu fazer uma obra, qual seja:
desfez um parque de crianças e construiu 16 vagas, ou seja, transformou o parque em
estacionamento com 16 vagas.

Ocorre que os 16 primeiros proprietários adquiriram as vagas da seguinte forma:

Os proprietários pagaram 2 salários mínimos para a aquisição do espaço e um valor pela
aquisição do controler.

Os proprietários resolveram elaborar um regulamento para uso do estacionamento que
vigora até hoje.

O regulamento foi  aprovado por  AGE em 1980 e ratificado em agosto de 1999,  com
aprovação das modificações que se fizeram necessárias, tendo em vista os fatores de
segurança.

Algumas cláusulas do Regulamento para uso do estacionamento são as que seguem
abaixo:

1 - Como não existem vagas para atender a todos os moradores, fica estabelecido que só
os proprietários terão direito à utilização do pátio para o estacionamento;

2 - Cada proprietário terá direito a uma vaga, ressalvando-se aqueles que já utilizavam
duas  vagas  antes  da  AGE  de  08/04/80  e  pagaram  o  valor  correspondente  a  duas



automatizações  e  mensalmente  as  taxas  de  conservação  do  piso  (TCP),
ininterruptamente;

3 - Os novos proprietários que pretenderem utilizar o estacionamento, deverão apresentar
ao síndico, documento de propriedade do apartamento, além de pagar as despesas de
automatização do portão cujo valor é destinado à manutenção do sistema, bem como a
Taxa de Conservação do Piso (TCP) a ser pago mensalmente.

4 - A vaga é intransferível.  O seu detentor não poderá em hipótese alguma cedê-la a
outros.

5 - Enquanto não houver vagas ociosas, a Administração se propõe a estudar a maneira
de atender  os locatários  através de instrumentos que não venham a ferir  as normas
regulamentares.

Neste mesmo condomínio de acordo com a cláusula 6º do Regulamento para uso de
Estacionamento,  que  segue  abaixo,  a  síndica  não  permite  mudança  ou  entrega  de
compras de supermercado após às 16:00hs:

6ª - Só será permitido o ingresso e a permanência de carro para transporte de mudança,
no horário de 08:00 às 16:00 horas exceto aos domingos e feriados.

Na cláusula 5º do Regulamento Interno do referido condomínio, consta o seguinte:

5ª - Mudanças somente durante os dias da semana: 2ª a 6ª feira, nos horários de 08:00
às 17:00 hrs.  Sábado somente das 08:00 hs até 12:00hs. Domingo é expressamente
proibido.

Ocorre que, um inquilino que mora no imóvel de propriedade de sua tia, que não tem
veículo e está com problemas de saúde, (não tem parte da visão de um dos olhos e
diabetes), comprou um armário e o objeto só foi entregue às 19:00 hs, interfonou para a
síndica abrir o portão mas a síndica não abriu o portão para o caminhão entrar, tendo em
vista as cláusulas transcritas acima (Regulamento Interno e o Regulamento para uso de
estacionamento) que são bem claras no que diz respeito aos horários.

O inquilino transportou sozinho o armário. Lembrando que mora no último bloco.

Acrescentando no caso que a tia do inquilino, proprietária do imóvel, solicitou à síndica o
controler. A síndica nunca forneceu o controle pelo fato da proprietária não ter veículo.

Ocorre que, a proprietária e o sobrinho ingressaram com uma ação de obrigação de fazer
c/c com dano moral para a síndica entregar o controle e condenar a síndica no valor de
R$ 5.000,00 a titulo de danos morais sofridos pelo sobrinho.

Solicito subsídios jurídicos a fim de embasar a defesa do condomínio.

=========.====================



RESPOSTA DO BDI:

Obs.: apresentaremos os elementos destinados a defender os interesses do condomínio,
sem maiores indagações a respeito da pertinência das posições defendidas. 

1 – Argumentos jurídicos

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido

Preliminarmente, pode-se requerer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, inciso VI, do CPC, em virtude de faltar aos Autores a possibilidade
jurídica do pedido, por não ser possível haver demanda que atente contra as normas
convencionais,  as  quais  obrigatoriamente  deveriam  ser  cumpridas  pela  Ré,  sendo
incabíveis, portanto, a obrigação de fazer e os danos morais pleiteados.  Posto isto, tem-
se  que  a  sentença  que  reconhece  a  “impossibilidade  jurídica  do  pedido”  é  sentença
definitiva, analisando o mérito da demanda e formando coisa julgada material.

Das normas condominiais

Não são verdadeiros os fatos alegados pelos Autores.

A segunda Autora é proprietária, em cuja escritura não consta a existência de vaga de
garagem, sendo a mesma criada somente em 1980, somente para os proprietários que
moram no condomínio e que possuem automóveis,  os quais têm, portanto,  direito  ao
controle remoto, para a entrada e saída de seus veículos.

A segunda Autora não mora no apartamento e não tem veículos e aluga o apartamento
para  o  primeiro  Autor  que  é  seu  sobrinho,  o  qual  não  tem  também  automóvel  e  é
deficiente visual.

A  Ré,  representada  por  sua  síndica,  simplesmente  cumpriu  a  CONVENÇÃO
CONDOMINIAL e o REGULAMENTO INTERNO.

Conforme o art. 1.348, inciso IV, do Código Civil, a síndica é obrigada a cumprir e fazer
cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, SOB PENA
DE SER DESTITUÍDA, nos termos do art. 1.349 do mesmo “codex”.

As  normas  convencionais  e  dos  regulamentos  internos  preponderam  sobre  sobre
quaisquer outras normas.

O primeiro  Autor,  ora  locatário  e  a  segunda  Autora,  ora  proprietária  do  apartamento,
teriam que cumprir as normas do Regulamento Interno, sob pena de multa (arts. 2º e 30).

Deveriam  respeitar  o  horário  de  mudança,  entretanto,  o  caminhão  chegou  em  outro
horário  (art.  5º).   Mesmo  que  não  fosse  mudança  seria  proibido  estacionamento  de
veículo visitante (art. 21).

Entrega do controle remoto

Incabível a Obrigação de Fazer de entrega do controle remoto postulada, porque além



dos Autores não terem veículos, na garagem não podem estacionar visitantes, parentes
etc., tornando o controle remoto sem utilidade para os Autores. Incabível igualmente a
Obrigação de Fazer de entrega do controle remoto POR FALTA ou acerto de pagamento
de despesas e da taxa mensal de conservação.  

Danos morais

Incabíveis danos morais só porque a Ré cumpriu as normas do Condomínio. Mesmo que
o caminhão entrasse na garagem DESRESPEITANDO as normas, o guarda roupa seria
dificilmente transportado até o 2º andar, pelas escadas, tendo em vista que o edifício não
tem elevador.

Os  pretensos  danos  morais  que  os  Autores  alegam  ter  sofridos  inexistem,  porque
simplesmente a Ré, representada por sua síndica, tinha O DEVER DE RESPEITAR as
normas  de  convivência  do  Condomínio,  quais  sejam,  a  Convenção,  o  Regulamento
Interno  (Geral  e  do  uso  do estacionamento)  e  as  determinações  da  assembleia,  nos
termos do art. 1.348, inciso IV do Código Civil, pois, se a síndica que aqui representa a
Ré, desrespeitasse as normas do condomínio, A MESMA PODERIA SER DESTITUÍDA
por não administrar convenientemente o condomínio e por praticar irregularidades em
suas omissões, nos termos do art. 1349 do Código Civil.

Os  danos  morais,  na  espécie,  não  poderiam  ser  provados  pelos  Autores,  porque
inexistiram, pois as transgressões das normas condominiais preponderam e absorvem
sobre os desrespeitos às normas não alcançadas pelos Autores, em não poder fazer a
mudança fora do horário regulamentado, inexistindo o abalo moral ou intenso sofrimento a
caracterizar os danos alegados.

No caso, foi a Ré quem sofreu aborrecimentos, cujos efeitos serão perpetuados até a
solução final deste litígio.

Litigância de má-fé

Os Autores não poderiam desgastar a máquina judiciária, pleiteando uma obrigação de
fazer de obter um controle remoto ou uma indenização por danos morais, pedidos estes,
contrários às normas convencionais e reguladoras do condomínio, que obrigatoriamente
devem serem cumpridas, devendo os Autores serem considerados como litigantes de má-
fé, nos termos do art. 17, incisos I e III, do CPC, por terem deduzido pretensão contra
normas convencionais, que obrigatoriamente teriam que ser cumpridas (inciso I) e por
usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III).

2 – Doutrina

Diz  J.  Nascimento  e  Franco  em  seu  livro  “Condomínio”  Editora  Revista  dos
Tribunais – 5ª ed. 2005: ( caixa alta e negrito nosso)



Pág.:  19/20:  “  a  Convenção é a  lei  interna do edifício  e,  por  isso,  DE OBEDIÊNCIA
OBRIGATÓRIA por  todos  os  seus  ocupantes.  Daí  ter  o  síndico  ação  direta  contra  o
locatário,  e não propriamente  contra o condômino -  locador,  para puní-lo no caso de
violação  de  qualquer  uma  de  suas  disposições.  …......Como  “lex  mater”  situa-se
hierarquicamente acima de toda e qualquer outra norma....”

3 – Jurisprudência

"mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral"..

(STJ - RESP 200601177030 - (856556 PR) - 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini - DJU
06.11.2006 - p. 341).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
APELACAO nº 2009.001.22754 - DES. RICARDO RODRIGUES CARDOZO

Julgamento: 09/06/2009 - DECIMA QUINTA CAMARA CIVEL

Ementa"NULIDADE DE AGE. VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO. PERDAS
E DANOS INEXISTENTES.

….............................

O  Apelante  nunca foi  proprietário  de  vaga de  garagem,  como se  nota  pela  escritura
pública colacionada às fls.  52/55. Ele próprio produz prova indicativa de que somente
alguns outros apartamentos têm vaga de garage, com registro na escritura e no RGI.

….............................

4-Pelo espaço comum utilizado durante determinado período de tempo, enquanto houve
autorização, o Autor pagou certo valor. Não tem sentido impor a devolução se, realmente,
dele se serviu e não tinha direito a vaga.

5- Também, não há porque se falar em perdas e danos em razão da desvalorização do
imóvel. Quando o comprou, o Apelante sabia que o mesmo não tinha vaga de garagem
escriturada e, por isso, deve ter pagado menos.

6- Se não tem o direito que reclama, não há porque pretender compensação por danos
morais.

Recurso desprovido, nos termos do voto do Desembargador Relator."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MORAIS  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -  MEROS
ABORRECIMENTOS  -  DANOS  MATERIAIS  -  DEVOLUÇÃO  DAS  QUANTIAS



INDEVIDAMENTE COBRADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - DATA DO
DESEMBOLSO.  Meros  aborrecimentos  não  podem ser  alçados  ao  patamar  do  dano
moral, mas somente aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida,
causando aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da vítima. (TJMG -
Proc. 1.0024.06.044811-5/001(1) - Rel. José Affonso Da Costa Côrtes - DJ 08.07.2008)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

Dano moral -. Ausência de lesão a bens imateriais. Mero aborrecimento. Inexistência do
dever de indenizar. A indenização por dano moral pressupõe a demonstração de lesão à
imagem do ofendido ou, ao menos, a repercussão negativa do fato no meio em que vive.
Não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe cabia, a pretensão indenizatória deve
ser  julgada  improcedente.  O  mero  aborrecimento  inerente  à  vida  em  sociedade  não
configura dano moral, pois é necessária a ofensa à esfera subjetiva do indivíduo para sua
caracterização.

(TJRO - AC 100.001.2006.006301-6 - Rel. Desemb. Miguel Monico Neto - DJ 25.04.2008)


