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Breve Currículo 
 Formado em Direito pela Universidade Paulista (Unip – SP) e Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontifica Universidade Católica 

(PUC/SP);

 É Advogado militante na área cível;

 É sócio no escritório Karpat Sociedade de Advogados;

 Tem como cursos complementares, o Curso de Direito Imobiliário pela FMU e Direito Imobiliário e Registral pela AASP;

 Foi membro da Comissão de Ética e Julgamento do CRECI-SP por seis anos; 

 Membro do Ciclo de Palestras permanente do CRECI SP- Âmbito Estadual;

 É professor do Curso de Síndico Profissional da Gabor RH;

 Colunista do Portal Sindiconet, da Revista BDI, do Jornal do Síndico em âmbito Nacional, da Folha do Condomínio em todo Brasil; 

 Tem o quadro conexão jurídica no programa do Dr. Condomínio Aldo Junior, Radio OK, 104,7 FK Brasília;

 Tem matérias escritas: Revista Direcional, Veja, Isto é, Revista em Condomínio, Jornal Folha do Condomínio, entre outros;

 Apresenta o programa Vida em Condomínio da TV Creci SP

 Consultor do Jornal Estadão,   TV Cultura, Rádio Justiça entre outros;

 Aparições na TV Bandeirantes, TV Globo, TV Record, TV do STJ, TV Gospel, RIT TV, TV LBV, TV Diário, entre outras.

 Membro da Comissão de Direito Condominial da OAB/SP e palestrante permanente da UNASÍNDICO/DF 



Inadimplência em condomínios na Grande
Vitória cresce 96% ( 2016) folha de Vitória

Vídeo mostra invasão a condomínio no
Espirito Santo ( 2017)

G1- Área de lazer em condomínio de luxo
desaba e porteiro é achado morto(2016).



Síndico
“O síndico desempenha o papel mais importante no
condomínio, não só porque o representa ativa e passivamente
em juízo, mas também porque exerce as funções executivas do
administrador.” – grifamos -

Sílvio de Salvo Venosa



III - não alterar a forma e 
a cor da fachada, das 
partes e esquadrias 
externas;



Desvalorização do patrimônio causada pela má gestão. Estima-se 30% de deságio

no valor da unidade. Envelhecimento dos prédios, desgaste natural VUP



De acordo com a norma ABNT NBR 14653-1:2001, a
depreciação é a perda de valor de um bem, devido à
modificação em seu estado ou qualidade, ocasionada
por: decrepitude (desgaste de suas partes constitutivas, em
consequência de seu:
• envelhecimento natural, em condições normais de

utilização e manutenção),
• deterioração (desgaste de seus componentes em razão de

uso ou manutenção inadequados),
• mutilação (retirada de sistemas ou componentes originais

existentes)
• e obsoletismo (superação tecnológica ou funcional)



Construído pelos arquitetos Kogan e Zarzur em

1959 o prédio é conhecido pela arquitetura

moderna. Possui 25 pavimentos, 600 quitinetes,

mais térreo e sobreloja com unidades comerciais

e na cobertura um magnífico auditório que já foi

palco de shows de artistas famosos em sua época

áurea. Além disso do topo do prédio é possível

uma visão magnifica de toda cidade. Fonte: São

Paulo antiga



Em 1985 Veja em São Paulo era, "talvez, a maior concentração populacional da cidade, [com] 3 
mil pessoas, a maioria biscateiros, assalariados modestos e prostitutas".[7]

Artigo publicado pela revista Época São Paulo em setembro de 2009 defende que a deterioração 
que começaria nos anos 1980 deveu-se, "em parte, à homogeneidade do público", ao contrário 
de prédios erguidos com o mesmo conceito, como o Copan, que eram também atrativos para a 
classe média.[4] Essa degradação foi acentuada pela divisão de diversas quitinetes em duas, pela 
instalação de diversas "gambiarras" na rede elétrica (80% dos pontos de ligação do prédio eram 
clandestinos em 2002)[5] e até pela suspensão da coleta de lixo, o que levou muita gente a atirar 
sacos de lixo das janelas[4], além de água suja e restos de comida[7]. 

Por atrasos no pagamento das contas, a Sabesp interrompeu o serviço de 
abastecimento de água no edifício em 1973, o que levou a administração do 
condomínio a usar um velho poço artesiano no subsolo para manter a rede interna 
abastecida.[2]

Oito anos depois, no entanto, a Cetesb constatou que essa água estava 
contaminada por coliformes fecais.[2] O abastecimento por poços artesianos 
duraria até 1982, quando uma cheia do Rio Tamanduateí os poluiu, e 
a Sabesp voltou a ser a responsável pela água, a um custo mais alto.[7] Dos 
três elevadores originais, apenas um estava em funcionamento em 2002, 
ainda assim servindo apenas até o 15.º andar, o que gerava filas de até 
meia hora para os moradores em horários de pico.[5]

Nessa época o edifício, então o maior cortiço verticalizado da cidade[4], já tinha sido 
apelidado de "Balança, mas não Cai"[8] e "Treme-Treme". "É um lugar perigoso, difícil 
de entrar", contou uma delegada ao jornal Folha de S. Paulo em 2002. "Só tendo aval 
de algum morador, ter credibilidade na área, ser gente conhecida. Ou então com a 
polícia 
Fonte:Wikipedia
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio_S%C3%A3o_Vito
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O que devemos verificar? Como agir? 
 Questões legais- multas, ações de obrigação de fazer, cobrança,  ações trabalhistas, Normas 

regulamentadoras, AVCB, contratos, Convenção, Regimento, CC, CF, demais dispositivos legais;

 Previsão Orçamentária -Identificando as despesas;

 Reduções perigosas – trabalhistas, contratos;

 Tipos de contratação, relações trabalhistas; 

 Gestão profissional;

 Laudos de engenharia, auditoria, laudo físico de situações específicas;

 Treinamento dos gestores cursos, palestras;

 Manutenção corretiva e preventiva;

 Respaldo administrativo, contábil, legal.

ASSÉDIO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. A

ocorrência reiterada de ofensas pessoais impingidos ao

trabalhador pelo representante do empregador, na

condição de síndico do condomínio, levam à

materialização da figura jurídica do assédio moral, ato

ilícito que sujeita o empregador ao dever de reparação.

Trata-se de violência laboral que torna o ambiente de

trabalho hostil, comprometendo o bem estar físico e

mental do trabalhador, passível de indenização

compensatória.

(TRT-12 - RO: 00018023020145120019 SC 0001802-

30.2014.5.12.0019, Relator: MARIA DE LOURDES LEIRIA,

SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação:

11/09/2015)

file:///C:/Users/Rodrigo/Dropbox/Documents/Documents/Cursos e Aulas/exemplo.pptx


Previsão Orçamentária
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Previsão Orçamentária
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▪ QUADRO DE RATEIO

▪ % F.RESERVA

▪ ISENÇÃO SÍNDICO

▪ VAGAS EXTRAS

▪ OUTRAS

pessoal

tarifas
eventuais

administrativo
manutenções

materiais / consumo

Previsão Orçamentária



▪ PESSOAL

▪ CONSUMO

▪ MANUTENÇÃO

▪ ADMINISTRATIVOS

▪ OUTROS

▪ FÉRIAS

▪ DISSÍDIO

▪ 13ºSALÁRIO

▪ EXTINTORES

▪ LIMP.CAIXA D’ÁGUA

▪ INADIMPLENTES

▪ SEGURO

▪ ESPECÍFICOS



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESUMO GERAL

HISTÓRICO SUGESTÃO

DESPESAS PREVISÃO %

PESSOAL 28.430,00 50,31%

TARIFAS 10.880,00 19.25%

MANUTENÇÕES 6.650,00 11,77%

ADMINISTRATIVOS 5.140,00 9,10%

EVENTUAIS 5.410,00 9,57%

SUB-TOTAL 56.510,00 100,00%



Alguns riscos

 Reduzir despesas em patamar não suficiente para a gestão do prédio é um risco, 

 Consumir reservas, fundo de obra, fundo de reserva ou verbas com destinação específica, 
pode trazer problemas

 Não pagamento do acúmulo de função, intervalo refeições- gera passivo

 Não realizar as obrigatoriedades legais AVCB, NRs, PPRA ( Nr9), PCMSO,...

RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEIS.

Inviável a interposição de recurso de revista pela reclamada que não interpôs

recurso ordinário, se o Tribunal Regional limitou-se a manter a sentença, sem

agravar a condenação. Recurso de revista não conhecido. RECURSO DE REVISTA

DA PRIMEIRA RECLAMADA NES GLOBAL LTDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

CLT

Art. 192 - O exercício de 

trabalho em condições 

insalubres, acima dos 

limites de tolerância 

estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, 

assegura a percepção 

de adicional 

respectivamente de 40% 

(quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do 

salário-mínimo da 

região, segundo se 

classifiquem nos graus 



Má gestão de funcionários

 Hora extra 

 escala

 Intervalo 

 Hora noturno 

 Acúmulo de função 

 Biénio 

 Cesta básica 

 Descontos ( VT) 

 Mesma função salários diferentes 

 Terceirizada( gfip, nome dos funcionários)

 Diarista( trabalho em regime parcial 25 hs semanais)



Legislação

Ex: Art. 1.336. São deveres do
condômino:
I - contribuir para as despesas do
condomínio na proporção das suas
frações ideais, salvo disposição em
contrário na convenção;



Nos termos do art. 1.334, § 2°, do novo Código
Civil, são condôminos os proprietários ou todos
aqueles que apesar de tecnicamente não serem
proprietários, forem titulares de direito de
aquisição sobre a propriedade imobiliária
(promitentes compradores, cessionários,
promitentes cessionários).

Condômino





 Qualificação correta dos contratantes – (representante legal);

 Verificação do atendimento ao Código do Consumidor (multa de 2% pela inadimplência); 

 Multa moratória ( Cláusula Penal) limites. 

 Atrelar pagamentos ao início e conclusão (com aceite do serviço ou produto);

 Equilíbrio contratual  

 Rescisão com 30 dias de aviso prévio, sem multa;  

 Foro de eleição (do condomínio);

 Valores elevados de serviços (recomendação de seguro) 

ANÁLISE DE CONTRATOS



Cumprimento de NRs, AVCB, Exame de 
Potabilidade de agua, PCMSO

1   Curso Anual de Prevenção de Acidentes / CIPA/ NR 5

2   Programa de Prevenção de Riscos Ambientais /NR 9

3   Curso Anual de Formação de Brigada de Combate a Incêndios / NR 23

4   Curso Anual de PRIMEIROS SOCORROS / ITEM 7.5 DA NR 7

5   Laudo Anual de Sistema de Para-Raios e Medição Ôhmica

6   Laudo Bienal das Instalações Elétricas / NR 10

7   Laudo de Análise da Potabilidade de Agua LEI Nº 5879/2003

8 PCMSO - Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional /NR 7

9 AVCB



 RESPONSABILIDADE CIVIL – Pleitos de reparação material e moral formulados por menor vítima de
acidente em condomínio residencial, que provocou danos físicos irreversíveis com redução funcional de
seu braço direito e respectiva mão – Tentativa de abertura de porta, empurrando pela janela de vidro,
sem acionar a maçaneta – Quebra do vidro pela força empregada e resistência do mecanismo de
fechamento da porta – Culpa concorrente dos agentes envolvidos – Da menor pela tentativa de
abertura da porta de maneira inadequada – Do condomínio pela utilização de vidro canelado, em
oposição às normas de segurança da ABNT – Ressarcimento dos prejuízos que deve ser suportado pelo
réu na proporção de 50% destes – Pensão mensal pela redução da capacidade laborativa devida e
estimada em 50% do salário mínimo – Verba devida a partir dos 16 anos, quando inicia a autorização da
lei para atividade laborativa, até a data da aposentadoria, ou aquela em que a ofendida vier a completar
60 anos – Danos morais fixados em R$ 50.000,00, em face da natureza e efeitos duradouros dos danos
para a autora, então com 11 anos de idade – Honorária devida apenas pelo condomínio réu –
Denunciada a lide que não resistiu à lide secundária, pedindo apenas respeito à limitação do contrato –
Apelos providos em parte.

 (TJ-SP - APL: 00291755520078260564 SP 0029175-55.2007.8.26.0564, Relator: Galdino Toledo Júnior,
Data de Julgamento: 18/08/2015, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2015)



 CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Desnecessidade de
produção de outras provas - Incidência do art. 330, inc. I, do Código de Processo
Civil - Preliminar rejeitada. DANO MATERIAL - Acidente em elevador - Perda da
capacidade laboral - Pedido de pensão vitalícia - Improcedência da demanda -
Inconformismo - Inadmissibilidade - Ausência de culpa do réu - Existência de
sinalização quanto à capacidade máxima suportada pelo elevador - Condomínio
que providenciou a necessária manutenção do equipamento e observou todas as
normas técnicas de segurança - Dever de indenizar inexistente - Sentença mantida
- Recurso desprovido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

 (TJ-SP - APL: 659845820058260000 SP 0065984-58.2005.8.26.0000, Relator: J.L.
Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 14/09/2011, 5ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 15/09/2011)



ABNT 

ABNT NBR 15575:2013

NORMA DE DESEMPENHO

ABNT NBR 14037:2011

MANUAL DE USO, 

OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO

ABNT NBR 5674:2012

GESTÃO DA MANUTENÇÃO

CE-02:140.02

INSPEÇÃO PREDIAL

ABNT NBR 16280:2014 

GESTÃO DAS REFORMAS

ABNT 9050:2004 Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

Desempenho de edificações 

habitacionais - ABNT NBR 15575:2013



Contratar sem pagar impostos
Prestadores- acidente 
Terceirizados 
Síndico 

Economias mal feitas 



* Art. 1.335, II - não realizar obras que
comprometam a segurança da
edificação

OBRAS NO INTERIOR DE
UNIDADES

É dever do condômino não realizar

obras que comprometam a segurança da

edificação, conforme disposto no artigo

nº1336, inciso II, do código civil.

ABNT 16.280:2014



OBRAS NO INTERIOR DE UNIDADES

• É dever do condômino não realizar obras que
comprometam a segurança da edificação,
conforme disposto no artigo 1.336, inciso II, do
Código Civil.

• Vale ressaltar que antes de realizar uma reforma o
condômino deve contratar um engenheiro ou
arquiteto para que o mesmo realize um projeto
modificativo. Além do projeto, é necessário que
este profissional assine o termo de
responsabilidade técnica pela obra e preencha o
requerimento para aprovação do projeto, o que
habilitará a execução da reforma e certificará a
conclusão e regularidade da obra.





Requisitos para realização de reformas em edificações 5.1 
Requisitos Gerais ( áreas comuns e privativas)

 “O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição
de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, por encaminhar o
plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para análise antes do início da
obra de reforma. O plano deve contender as seguintes condições: “

 Atendimento a legislação vigente;

 Apresentação de projetos;

 Escopo dos serviços a serem realizados ;

 Cronograma da reforma;

 Dados das empresas, profissionais e funcionários envolvidos na realização da reforma;

 Termo de responsabilidade de técnica do projeto .

 Comunicação ao responsável legal da edificação antes do seu início.

NBR 16280 de 18 de abril

2014



 Antes da reforma:

 – Disponibilizar o teor da convenção de condomínio e regimento interno ao morador e ao profissional autor 
do laudo de reforma.

 – Receber as documentações ou propostas da obra, exigindo o laudo de reforma.

 – Requerer a atualização do manual de operação, uso e manutenção da edificação, quando necessário.

 – Autorizar a entrada de insumos e pessoas contratadas para realização da reforma somente após o 
atendimento a todos os requisitos do laudo de reforma.

 Encaminhar a proposta de reforma para análise técnica e legal

 Durante a reforma:

 Vistoriar ou delegar para terceiros devido atendimento ao plano de reforma, para assegurar condições 
necessárias á realização segura das obras. 

 – Tomar as ações necessárias quando constatada qualquer condição de risco iminente para o edificação, seu 
entorno ou seus usuários.

 Após a reforma:

 vistoriar ou delegar para terceiros as condições de finalização da obra concluída. 

 – Receber o termo de encerramento das obras e o manual de operação, uso e manutenção da edificação 
atualizado.

 – Arquivar toda documentação pertencente à reforma.



III - não alterar a

forma e a cor da

fachada, das

partes e

esquadrias

externas;



Inovação no NPC – cota condominial título 
executivo – artigo 784, X CPC 

 A despeito de não contemplar a cobrança através do rito sumário , os condomínios 

foram prestigiados no novo ordenamento, na medida em que as despesas de 

condomínio foram alçadas a título executivo extra judicial : 

 Prevê o novo ordenamento: 

 “ ...Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

 X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio 

edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde 

que documentalmente comprovadas;



TÍTULO LÍQUIDO , CERTO E EXIGÍVEL 

▪ Constar na ata da assembleia – os valores rateados , a composição das despesas e a divisão 

para cada unidade. 

▪ Determinar nesta ata o valor da cota condominial correspondente a cada unidade , 

exemplificando: unidades de final 1 – fração ideal ...... valor da cota .....

▪ Especificar da mesma forma os rateios extras, a finalidade e os valores a serem rateados  

▪ Quando houver cobrança de água ou gás individualmente e expressos nos boletos da cota 

condominial, especificar a cobrança e que o valor é destinado ao pagamento da 

concessionária de serviço público, com a obrigatoriedade do condomínio arrecadar e 

repassar ao ente.



Responsabilidade Civil e 
Criminal do Síndico 



Responsabilidade Civil 

 Art. 186 do CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

 Art. 927 do CC Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.



Pressupostos da Responsabilidade Civil
Ação- Uma ação que se originam de um fazer, ou seja, um movimento corpóreo comissivo, uma
ação voluntária que causa um prejuízo, dano ou lesão a alguém

Omissão- Onde temos um não fazer, uma pessoa que não age quando poderia e com isso permite
que alguém diante um risco ou uma situação de perigo venha a sofrer um dano ao patrimônio ou
uma lesão a si própria.

Nexo causal - Para atribuir a responsabilidade a alguém é preciso verificar se há nexo causal, ou
seja, se a conduta praticada pelo agente infrator está relacionada com o dano que a vítima sofreu,
se a resposta for sim, logo o agente causador responde pelo dano que causou a vítima, tendo que
indenizar a vítima reparando seu erro, seja o dano de ordem material ou imaterial.

Culpa- Só pode existir a obrigação de indenizar quando ficar provado que o agente causador ao
cometer o dano fez com culpa (Dolo)

Ação – Omissão – nexo casualidade- resultado 



Responsabilidades do síndico 
 Art. 1.348. Compete ao síndico:

 I - convocar a assembléia dos condôminos;

 II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos 

interesses comuns;

 III - dar imediato conhecimento à assembléia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do 

condomínio;

 IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembléia;

 V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos 

possuidores;

 VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

 VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

 VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas;

 IX - realizar o seguro da edificação.

 § 1o Poderá a assembléia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

 § 2o O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções 

administrativas, mediante aprovação da assembléia, salvo disposição em contrário da convenção.



Existindo culpa haverá
responsabilidade do síndico.
A lei imputa a ele diligenciar a
conservação das áreas comuns.

Não conservar Imputa ao síndico
autoria do fato, pois a omissão do
síndico em conservar a escada do
condomínio é penalmente relevante
ele devia e podia evitar o resultado, já
que, tem o síndico, por lei, a obrigação
de cuidado, proteção ou vigilância,
além de estar na posição de
garantidor







Responsabilidade só quanto ao funcionamento e segurança do equipamento e 

da qualidade da água.

O síndico responde pela 
vigilância das crianças?   

Esta de responsabilidade dos pais ou da pessoa que as guarda



 AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
SÍNDICO. 1) A alegação de nulidade, ante o julgamento na forma do artigo 557 do CPC, deve ser afastada, vez que da
simples leitura do Acórdão verifica-se que o apelo interposto é manifestamente improcedente e confronta com decisões
deste e. Tribunal. 2) Alega o Condomínio que o recorrente, na qualidade de síndico, no período compreendido entre
março de 2004 e março de 2010 deixou de efetuar o pagamento de débitos condominiais devidos à Receita Federal,
ao INSS e ao FGTS, bem como não prestou as contas referentes a esses encargos, no montante de R$ 104.472,77. 3) A
legislação impõe ao síndico o dever de efetuar o pagamento de taxas, contribuições e serviços de manutenção, bem
como de prestar as respectivas contas, consoante o disposto nos artigos 1.348, incisos VI e VIII, e artigo 1.350, ambos
do Código Civil, artigo 22 da Lei nº 4.591/64 e artigo 7º, § 6º, g e m e § 8º da Convenção de Condomínio. 4) O
agravante não encontraria maiores dificuldades em produzir provas aptas a demonstrar as suas alegações, entretanto,
não logrou êxito em comprovar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do recorrido, ônus que lhe
cabia, na forma da legislação vigente. 5) Assim, não há como afastar a responsabilidade pessoal do Síndico pelos
débitos apontados na exordial, não havendo qualquer reparo a ser feito no decisum objurgado. Precedente da Quinta
Câmara Cível. 6) Recurso ao qual se nega provimento.

 (TJ-RJ - APL: 00129891120118190208 RJ 0012989-11.2011.8.19.0208, Relator: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES,
Data de Julgamento: 07/10/2014, QUINTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 09/10/2014 15:22)



 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SÍNDICO.
IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. DEVER DE RESSARCIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Aquele que administra bens ou interesses alheios tem o dever de
prestar contas de sua gestão em favor de quem se deu a referida administração. 2. É ônus do
réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 333,
inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Não demonstrando o demandado (ex-síndico) que
executou os serviços contratados conforme as notas fiscais, bem como restando
caracterizado que não obedeceu às normas legais e da convenção de condomínio, deve ser
responsabilizado pessoalmente pelas irregularidades na administração dos recursos do
condomínio. 4. Recurso conhecido e desprovido.

 (TJ-DF - APC: 20130111009823, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento:
02/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2015 . Pág.: 561)



 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. EXPOSIÇÃO
VEXATÓRIA EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. COMPROVADA. VALORAÇÃO ADEQUADA DA PROVA
ORAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AGRESSÃO
VERBAL. AFETAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL COMPROVADO.
MINORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta
Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0027012-53.2013.8.16.0182/0 - Curitiba
- Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 09.04.2015)

 (TJ-PR - RI: 002701253201381601820 PR 0027012-53.2013.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE
QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 09/04/2015, 1ª Turma Recursal, Data de
Publicação: 13/04/2015)



 Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de R$3.500,00 em favor
da reclamante a título de indenização por danos morais. (evento
19.1)
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