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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

2VACIVAGCL
2ª Vara Cível de Águas Claras

Número do processo: 0703474-42.2019.8.07.0020

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F

RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE

 

SENTENÇA

Vistos etc.

 

Trata-se de ação anulatória de cláusula de convenção condominial c/c obrigação de fazer e pedido de
tutela antecipada, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB & RESIDENCE –

 em face de ,TORRES D, E e F CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB & RESIDENCE
partes devidamente qualificadas nos autos.

Se insurge o autor acerca da legalidade do artigo 9º da Convenção Coletiva, que segundo entendimento
deste, a mesma se encontra em dissonância com os termos do artigo 1.347 do Código Civil.

Afirma que a convenção apresenta ilegalidades. A primeira referente ao procedimento estabelecido, eis 
que não permite a participação direta dos condôminos na eleição do síndico geral. A segunda seria não
permitir que outras pessoas, além dos subsíndicos participem do encargo de síndico geral.

Infere o autor que o método adotado abre margens para uma manipulação de resultados, uma vez que não
há participação direta dos condôminos na votação referida. 

Ainda aduz que os subsíndicos que assumiram o encargo possuem interesses individuais frente à 
coletividade. Que são eleitos pelos condôminos ao cargo de subsíndico por meios escusos, agindo em
corrupção às normas internas do condomínio para assim perpetuarem no poder.

Atesta para justificar a lide, a ocorrência de diversas irregularidades cometidas pela administração do 
condomínio geral, como acordos processuais sem prévio aval dos moradores; cobranças de taxa ordinária
diferenciada da esculpida na convenção; perdimentos de prazos processuais com ocorrência de prejuízos
aos moradores; reprovação de contas da síndica Tainá, entre outros. 

Dessa forma, o autor pretende a suspensão da eficácia do § 1º do artigo 22, bem como do artigo 9º, alínea 
H da Convenção Coletiva, e ainda que seja convocada nova assembleia nos moldes do artigo 1.347 do
Código Civil.

Ao final, formula os seguintes pedidos:
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a)      A suspensão da eficácia do parágrafo primeiro, do Artigo 22º, e da alínea "H", do Artigo 9º, ambos
da Convenção do Condomínio (até confirmação de sua nulidade através de prolatação (sic) de sentença
por este juízo);

b)     O cancelamento das eleições convocadas para o dia 27 de março de 2019; c) A convocação de nova
assembleia, nos moldes do preconizado no artigo 1.347 do CC/2002, ocasião em que deverá ser
convocada assembleia geral de moradores para que, por maioria simples de votos, seja eleito o novo
sindico geral do Condomínio Residencial Top Life Club & Residence, ocasião em que qualquer pessoa
poderá se candidatar ao referido cargo, bem como, os condôminos tenha seu direito a voto assegurado,
sob pena de multa diária a ser estabelecida por este juízo;

c)      a procedência dos pedidos, para confirmar, em caráter definitivo, os efeitos da antecipação de tutela,
declarando a anulação da alínea "H", do Artigo 9º e do Parágrafo Primeiro, do artigo 22º, da Convenção
do Condomínio, por contrariedade ao artigo 1.347 do Código Civil, de modo que todo o processo eleitoral
para o cargo de sindico geral passe a observar o estabelecido no referido código civilista;

 

O pedido de tutela de urgência foi indeferido nos moldes da decisão de id nº 30976650.

 

Citada, a ré ofertou a contestação de id nº 33188854, aduzindo que não há qualquer ilegalidade nas
disposições constantes na convenção do condomínio. Impugna as pretensões da parte autora requerendo a
improcedência de todos os pedidos contidos na petição inicial.

 

Réplica – id nº 35670849.

 

Nos termos da decisão saneadora de id nº 36980111 foi aberta vista à parte ré sobre os documentos
juntados e determinada conclusão para sentença.

 

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

 

Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não
há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do
Novo Código de Processo Civil.

 

No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do
sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento
consoante disposição do artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou
protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo.
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A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim
dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5º, inciso
LXXVIII da CF c/c artigos 1º e 4º do NCPC.

 

Os pedidos são improcedentes.

 

Segundo consta na Convenção Coletiva juntada aos autos, em seu artigo 2º, o complexo Top Life é
dividido por uma parte comum, e outra de uso privativo de cada proprietário de unidade autônoma, e é
subdividido em 04 (quatro) subcondomínios autônomos e individualizados. Onde cada um deles possuem
inscrição de CNPJ próprio. Veja-se:

 

“Art. 2º - O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB RESIDENCE que se compõe de uma
parte de uso comum e outra de uso privativo de cada proprietário de unidade autônoma é subdividido em
04 (quatro) subcondomínios autônomos e individualizados, pelo que fica estipulado, de acordo com o art.
6° da Lei 4.864/65, combinado com o § 4° do art. 9° da Lei 4.591/64, o desdobramento da presente
incorporação em quatro incorporações, na forma abaixo.”

É incontroverso, ainda, conforme previsão expressa da convenção, que o Subcondomínio 1 é constituído
por 3 torres, denominadas A, B, e C, com 278 unidades, chamado PALM BEACH. O Subcondomínio 2 é
constituído por 3 torres, denominadas D, E e F- com 278 unidades, chamado SAINT TROPEZ. O
Subcondomínio 3, é constituído por 2 torres, denominadas G, e H, com 192 unidades, chamado por
LAGUNA BEACH, e por fim, o Subcondomínio 4, que é constituído por 3 torres, denominadas I; J e L,
com 312 unidades, chamado de PUNTA DEL ESTE.

Os síndicos de cada subcondomínio, aqui denominados subsíndicos, são eleitos a cada 02 anos, pelos
respectivos condôminos, nos exatos termos do Artigo 1.347 do Código Civil, não havendo, assim, nesse
passo qualquer ilegalidade no tocante a eleição de subsíndicos.

Além dos Subcondomínios, o empreendimento possui uma área geral, que de modo semelhante possui
inscrição no cadastro de pessoas jurídicas de forma distinta dos subcondomínios, e com administração
distinta no tocante às citadas Torres.

Com efeito, o artigo 9º da Convenção Coletiva, dispõe em sua alínea “h”, que os subsíndicos, eleitos
pelos condôminos de cada SubCondomínio autônomo, formarão o Conselho Consultivo Geral com
mandato de até 02 (dois) anos, Conselho este que elegerá, dentre os seus membros, o seu presidente
que terá funções de Síndico Geral e a representação do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP
LIFE CLUB & RESIDENCE, senão confira-se:

“Art. 9º - O Condomínio Residencial Top Life Club & Residence pela sua peculiaridade de ser
constituído por 04 (quatro) sub- condomínios administrativamente autônomos, mas harmônicos entre si,
e estes, por sua vez, integrados por suas respectivas edificações, aqui denominas, simplesmente,
‘torre(s)’, deverá observar as seguintes regras:  

b) cada Sub-Condomínio Autônomo elegerá seu subsíndico, um substituto, e um Conselho Fiscal, em
Assembleia Geral, convocada para esse fim, nos termos e condições gerais da presente convenção.
Caberá ao substituto substituir o subsíndico nos seus impedimentos ou ausências;

c) caberá ao subsíndico exercer a administração do respectivo Sub-Condomínio Autônomo, praticando 
todos os atos previstos no art. 1.348, incisos I a IX, § 1º e § 2° do Código Civil;
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d) o subsíndico será o representante legal de seu respectivo Sub- Condomínio Autônomo, podendo 
representá-lo em juízo ou fora dele, praticando os atos necessários à defesa dos interesses comuns
daquele condomínio;

e) haverá anualmente uma Assembleia Geral dos condôminos de cada Sub-Condomínio Autônomo, 
convocada pelo respectivo subsíndico nos termos e condições gerais da presente convenção;

h)   os subsíndicos, eleitos pelos condôminos de cada Sub- Condomínio autônomo, formarão o
Conselho Consultivo Geral com mandato de até 02 (dois) anos, Conselho este que elegerá, dentre os
seus membros, o seu presidente que terá funções de Síndico Geral e a representação do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL  TOP  LIFE  CLUB  &  RESIDENCE,  que  terá  a prerrogativa de                
representar, ativa e passivamente, o condomínio,  praticando,  em  juízo  ou  fora  dele,  os  atos               
necessários à defesa dos interesses comuns;” 

Não vislumbro qualquer ilegalidade na previsão de eleição, entre subsíndicos, de uma pessoa para gerir a
área comum inerente aos subcondomínios, denomine-se essa pessoa de síndico geral, administrador ou
Presidente.

Não se trata de previsão impondo a eleição indireta de um síndico geral. A convenção já permite a cada
subcondomínio, de forma direta, eleger seu síndico que, automaticamente, torna-se Conselheiro Geral
para assuntos atinentes à área comum de interesse de todas as torres.

Lado outro, descabe ao Poder Judiciário alterar convenção de condomínio, mas, apenas, exercer o
controle de legalidade. Se há condôminos insatisfeitos com os critérios constantes da convenção é o caso
de se modificá-la observando o quórum legal e não buscar atalhos ao argumento de ilegalidade. Isso
porque, em se tratando de interesses de coletividade, há de se prevalecer sempre o interesse da maioria.

Ressalte-se ainda, que o exercício da função denominada síndico geral, ao longo dos anos, foi sendo
revezada por subsíndicos eleitos por subcondomínios diferentes, vejamos:

No ano de 2012, o encargo foi assumido pelo subsíndico das torres D; E e F, Sr. Fernando, autor dessa
demanda; No ano de 2013, assumiu como presidente a síndica das torres I; J e L; No ano de 2014,
novamente o posto foi assumido por subsíndico das torres D; E e F; Já no ano de 2017, foi assumido pelo
subsíndico das torres A; B e C; No ano de 2018 pela subsíndica das torres I; J e L; Por fim, no corrente
ano, 2019, pelo subsíndico das torres G e H.

Enfim, observa-se que ao longo dos anos o Conselho vem elegendo “síndicos gerais” pertencentes a
subcondomínios diversos.

Realce-se que sistemas complexos de pessoas demandam soluções e previsões que permitam a
governabilidade e a conciliação de diversos interesses.

Pelo exposto, não vislumbrando ilegalidade nos dispositivos questionados pela parte autora, a
improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

 

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo , e assim o faço com resolução do méritoIMPROCEDENTES OS PEDIDOS
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
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Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar
cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante
fixado (§ 1º, do artigo 523 do NCPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e
observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias,
a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo .codex

Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro
teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do NCPC.

Oportunamente, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e,
após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC.

Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.

Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau –
NUPMETAS-1.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2019.

 

Manuel Eduardo Pedroso Barros

Juiz de Direito Substituto
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