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 INFRAÇÕES AO REGIMENTO INTERNO OU CONVENÇÃO 
 

1) O que é considerada uma infração? 
O condomínio possui regras fixadas, em regra, no Código Civil, na Lei 4591/64, na Convenção Condominial, no Regulamento Interno 
e nas Atas de Assembleias. 
É considerada infração qualquer violação a uma ou mais regras instituídas pelas referidas normas jurídicas, sujeitando o infrator a 
advertência, multa, responsabilização civil, administrativa e até mesmo penal. 
São exemplos de infrações: barulho excessivo, reformas fora de dia/horário, objetos pessoais nas áreas comuns etc. 
Assuntos criminais não são objeto de providências por parte do Condomínio, não gerando notificações/advertências, e devem ser 
levados pelo interessado diretamente ao conhecimento das autoridades competentes, como a Polícia (ex.: uso de drogas, ameaças, 
vias de fato, lesões corporais, veículos furtados etc.). 
 
2) Quem pode reclamar? 
Em regra, qualquer condômino pode formalizar reclamação por infração as normas vigentes. 
Todavia, segundo regra prevista na Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso IV, é vedado o anonimato. 
O Condomínio não conta com Fiscais para tal finalidade, portanto, cada um dos condôminos é um fiscal, tendo o direito-dever de 
reclamar quando flagrar uma situação irregular. 
 
3) Como reclamar? 
A reclamação deve ser feita sempre por escrito, contendo obrigatoriamente: Nome do Reclamante, Bloco e Unidade 
(apartamento/casa) do Reclamante, Bloco e Unidade do Reclamado (apartamento/casa), Detalhes da Infração, Data e Hora da 
Infração. Em anexo temos um formulário para auxiliar na realização de reclamações. 
A reclamação deverá ser entregue pessoalmente, por fax, correio ou e-mail à administração do condomínio. 
Em que pese a vedação do anonimato (CF/88 art. 5º, inciso IV), o nome do Reclamante, em regra, não será divulgado ao Reclamado. 
 
4) Já fiz reclamação, mas o problema continua, o qu e fazer? 
Cada reclamação gerará uma advertência/notificação ao condômino Reclamado, e na reincidência poderá gerar multa, que dobrará 
a cada nova reincidência. Portanto, se o problema continuar, sugerimos que sejam feitas novas reclamações, observado o intervalo 
de cerca de duas semanas entre uma outra, para que dê tempo do Reclamado receber a notificação anterior. 
Caso o problema seja, por exemplo, um vazamento ou afins provocado por um vizinho, o ideal é ingressar com ação contra este 
vizinho perante o Juizado Especial, pois o Condomínio não tem legitimidade para propor ação para discutir assuntos entre vizinhos, 
bem como não tem força legal para obrigar um condômino, por exemplo, a consertar um vazamento. 
Caso o problema seja, por exemplo, barulhos excessivos ou afins provocados por um vizinho, e caso já tenha feito reclamações mas 
o problema continue, sugerimos que fato seja registrado contra o causador perante a Polícia Civil, pois constitui Contravenção Penal 
(LCP Decreto-Lei 3688/41, art. 42). 
 
5) Recebi uma Advertência e/ou Multa, e agora? 
Caso tenha recebido uma advertência e nela não esteja informando que uma multa foi aplicada, significa que você somente está 
sendo notificado a cessar com a conduta ali descrita, pois só na reincidência gerará efetiva multa, a ser cobrada no boleto 
condominial subsequente. 
Mas caso tenha recebido uma multa, significa que por já ter sido advertido anteriormente (verbalmente e/ou por escrito), a conduta 
permaneceu, e com base nas normas internas a penalidade é medida necessária. 
É fundamental que cesse eventuais infrações, para melhor convívio coletivo. 
Todavia, caso você não reconheça a prática da infração, sugerimos que apure com eventuais demais moradores de sua unidade 
autônoma (apartamento/casa) se de fato a situação não teria ocorrido sem o seu conhecimento. 
Mas caso entenda que o fato não ocorreu, dentro do prazo fixado na notificação e/ou multa, poderá apresentar recurso escrito, que 
deverá ser entregue pessoalmente, por fax, correio ou e-mail à administração do condomínio. No recurso é fundamental a 
qualificação completa do Recorrente, a cópia da notificação e/ou multa recebida, os fundamentos do recurso (razões), bem como a 
assinatura do Recorrente. Recursos sem tais observâncias são indeferidos de plano. 
O recurso tem, em regra, efeito devolutivo, ou seja, não suspende a cobrança de eventual penalidade. A decisão sobre o recurso 
(deferido ou indeferido) será enviada por escrito, o quanto antes. Em anexo temos um formulário para auxiliar na realização de 
recursos. 
 
 

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.  
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FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO DE  
INFRAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO 

 
 

Através do presente, eu (nome completo do Reclamante) .......................................................................  

..............................................................., morador(a) do Apartamento/Casa ................., Bloco .............., 

solicito que o Condomínio (nome do condomínio) ..................................................................................., 

adote providências contra o(a)(s) condômino(a)(s) do Apartamento/Casa ..................., Bloco ..............., 

pois em (data) ........../.........../.............., (hora) ..........:.........hs, constatei a prática da infração a seguir: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente reclamação e aguardo providências. 

 

Data do Preenchimento: ........../.........../..............  Assinatura do Reclamante: ......................................... 

 
 
*o uso deste formulário não é obrigatório, mas é fundamental que todos os dados contidos neste formulário, constem 
de reclamações que forem efetivadas por outros meios. 
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FORMULÁRIO DE RECURSO POR ADVERTÊNCIA E/OU MULTA  
POR SUPOSTA INFRAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO 

 
 

Através do presente, eu (nome completo do recorrente) ..........................................................................  

..................................................................., CPF ........................................, RG ..................................... 

morador(a) do Apartamento/Casa ................, Bloco ............., e-mail: ...................................................... 

solicito que o Condomínio (nome do condomínio) ..................................................................................., 

analise em grau de recurso meu inconformismo com a (  ) Advertência   (   ) Multa, cuja cópia é neste 

momento anexada, pelos motivos adiante descritos: ................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente recurso e aguado seu deferimento. 

 

Data do Recurso: ........../.........../..............  Assinatura do Recorrente: ..................................................... 

 

*o uso deste formulário não é obrigatório, mas é fundamental que todos os dados contidos neste formulário, constem 
de recursos que forem efetivadas por outros meios; 
**deve ser observado o prazo recursal fixado nas normas internas. No silêncio, será de cinco dias corridos; 
***deve ser anexada cópia da notificação e/ou multa, bem como deve ser entregue pessoalmente, por fax, correio ou 
e-mail à administração do condomínio. 
 


