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TIVE UM BEM DANIFICADO DENTRO DO 

CONDOMÍNIO, E AGORA? 
 

1) Registro da Ocorrência 
O dano pode caracterizar crime, nos termos do art. 163 do Código Penal. 
Por isso, inicialmente aconselha-se que o fato seja registrado o quanto antes perante a Delegacia 
de Polícia mais próxima, seguindo as instruções que vierem a ser dadas pela Polícia Civil. 
Mas antes de ira à Delegacia, consulte junto à Delegacia Eletrônica (http://www.ssp.sp.gov.br/nbo) 
a possibilidade de registrar a ocorrência pela via on-line, que é muito mais rápida. 
 
2) Encaminhe Cópia ao Síndico e ao Grupo Rodrigues 
Para fins de providências internas do condomínio e do Grupo Rodrigues, recomenda-se que a 
cópia do Boletim de Ocorrência seja encaminhada para arquivo. Não esqueça de mencionar os 
dados do condomínio, unidade autônoma (casa ou apartamento) e seu e-mail de contato, para 
resposta, se for o caso. 
 
3) Seguro do Bem 
No caso de danos em apartamento: caso você tenha contratado um Seguro Residencial para o 
seu imóvel, entre em contato imediato com a companhia de seguro e/ou com o seu corretor de 
seguros, para que as providências sejam tomadas, caso tal situação seja coberta pela apólice. 
Não esqueça de anotar protocolos, para o caso de reclamações futuras. Mas caso você não tenha 
contratado Seguro Residencial específico para a sua unidade autônoma (casa ou apartamento) 
ou sua apólice não cubra danos, não haverá o que fazer a este respeito. 
No caso de danos em automóvel ou outro bem móvel: caso você tenha contratado um Seguro 
para o seu bem móvel (ex.: veículo), entre em contato imediato com a companhia de seguro e/ou 
com o seu corretor de seguros, para que as providências sejam tomadas, caso tal situação seja 
coberta pela apólice. Não esqueça de anotar protocolos, para o caso de reclamações futuras. Mas 
caso você não tenha contratado Seguro específico para o seu bem (ex.: veículo) ou sua apólice 
não cubra danos, não haverá o que fazer a este respeito. 
 
3) O Condomínio ou alguém vai pagar Indenização? 
Infelizmente, por mais que o Condomínio se solidarize com você pelo fato ocorrido, e busque 
mecanismos viáveis e ao seu alcance para evitar novos fatos como este, não haverá indenização. 
Isto porque, o Condomínio não mantém serviços específicos de Segurança, bem como não há na 
Convenção Condominial ou Ata de Assembleia, a existência de cláusula específica de indenizar. 
A responsabilidade civil do Condomínio somente seria possível se o mesmo contasse com 
serviços especializados de Segurança para tal fim, somado a isso, também precisaria estar 
presente na Convenção do condomínio ou demais normas internas, a cláusula indenizatória. 
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Neste sentido: temos o voto Ministro Ari Pargendler no Recurso Especial nº 268.669 de 26/04/09 
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ).  
Ou seja, no caso concreto, os condôminos não custeiam serviços de Segurança (eventuais 
serviços de portaria e limpeza não são serviços de Segurança) e não há cláusula de indenização 
prevista em normas internas (o que, se existisse, importaria na necessidade de se criar um fundo 
de caixa oriundo de rateio específico, para tal fim). E mais, no caso de veículo (carro, triciclo ou 
moto) não há serviços de manobrista, bem como o bem não é vistoriado na entrada e saída. 
Portanto, o condomínio não poderá dar qualquer resposta positiva ao eventual pedido de 
ressarcimento. 
E mais, o síndico (mero órgão executivo) e a administradora (mera mandatária, executora de 
função administrativa delegada) não são responsáveis por eventual pedido de indenização ou 
equivalente. Neste sentido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Apelação 
com Revisão 639.872-00/1 - 8ª Câmara - Relator KIOITSI CHICUTA - j. 22.8.02. 
 
4) Mas e o Código de Defesa do Consumidor? 
A relação entre um condômino e o Condomínio não é regulada pelo Código de Defesa do 
Consumidor, mas sim pelo Código Civil Brasileiro e legislações correlatas. Neste sentido temos 
pacificados entendimentos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ - REsp 441.873/DF, j. 
em 19/09/06; REsp 564.770/PR, j. em 14/06/04 (RJADCOAS 61/82); REsp 203.254/SP, j. em 
06/12/99, todas afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esta relação jurídica. 
 
5) Câmaras e Descoberta da Autoria 
Caso seu condomínio conte com sistema de câmeras, poderá solicitar por escrito as imagens. 
Para que o pedido possa ser atendido será fundamental: indicação da data e horário aproximado; 
disponibilidade das imagens considerando que o armazenamento é temporário; que o local seja 
coberto pela câmera; disponibilidade técnica. 
E, caso de alguma forma você descubra a autoria do dano, poderá ingressar com ação judicial 
diretamente contra a pessoa do causador, para tanto, consulte um Advogado de sua confiança ou 
a Defensoria Pública (http://www.defensoria.sp.gov.br).  
 

Elaborado/revisado em Janeiro/2016. Responsáveis Jurídicos: Drs. Cristina Rodrigues Uchôa, OAB/SP 192.063 e 
Rodrigo Rodrigues Nascimento, OAB/SP 267.278. Vedada a reprodução total ou parcial deste, sem autorização 

expressa dos responsáveis.  
 


