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Para qualificar e formar 
síndicos para trabalhar 
em condomínios no Es-

tado do Rio, a Associação Bra-
sileira das Administradoras de 
Imóveis (Abadi) promove, a 
partir deste mês, curso ‘Capaci-
tação para Gestores Condomi-
niais’ para os administradores 
de condomínios. As inscrições 
já estão abertas. 

O curso está previsto para 
começar na próxima terça-fei-
ra e vai até o dia 15 de agos-
to. As aulas ocorrerão todas 
as terças e quintas-feiras, das 
18h30 às 21h30.

Com duração total de 72 
horas, o objetivo da formação 
é oferecer habilidades de ges-
tão, comunicação e de nego-
ciação, que favoreçam o diá-
logo e auxiliem a conduzir a 
gestão condominial de forma 
a trazer as interlocuções diá-
rias para um patamar de efi-
ciência e qualidade.

Segundo a Abadi, o curso 
vai contar com um time de 
profissionais especializados 
capazes de oferecer habilida-
des de gestão, comunicação e 
de negociação. 

As aulas serão ministradas 
na sede da associação, na Rua 
do Carmo 6, no Centro do 
Rio. Para quem tiver interes-
sado em participar das aulas, 
as inscrições podem ser fei-
tas pelo e-mail nufei@abadi.
com.br ou através do telefo-
ne 2217-6950.

Curso 
para 
síndicos 
no Rio
Objetivo é criar 
habilidades  
de gestão

LL ComeçA teRçA

Condomínios não 
podem proibir pets
Nesta semana, STJ decidiu a permissão. Confira dicas de especialistas

LL AnimAis em CAsA 

Nesta semana, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu que os condomí-

nios não podem proibir que os 
moradores tenham animais 
de estimação, como cães e ga-
tos, em apartamentos. Para ex-
plicar quais devem ser os pro-
cedimentos, caso os vizinhos e 
síndicos criem problemas, espe-
cialistas ouvidos pelo MEIA HO-
RA explicam o que deve ser feito 
e quais medidas tomar. 

Pelo entendimento da Ter-
ceira Turma do Tribunal, que 
julgou um caso de uma mora-
dora do Distrito Federal contra 
as regras de seu condomínio, 
que a impediu de criar um ga-
to no imóvel, as convenções só 
podem fazer restrição quando 
os bichos apresentarem risco à 
segurança, higiene ou à saúde 
dos demais moradores. 

Para isso, há convenções an-
tigas de condomínios que até 
mesmo não têm por escrito a 
questão de animais de estima-
ção dentro do ambiente. Espe-
cialistas recomendam um nova 
para explicar que a proibição 
não pode acontecer.

“Na hipótese do condomí-
nio tentar impedir que algum 
morador tenha animal domés-
tico em sua residência, é suge-
rido a este morador, inicial-
mente, que envie notificação 
afirmando a arbitrariedade 
imposta pela entidade con-
dominial”, explica o advogado 
Leandro Sender. 

“Para isso, o morador po-
de comunicar no livro e ao 
síndico, tentar chegar a um 
acordo entre as partes envol-
vidas”, afirma a advogada Ra-
chel Serodio.

Especialistas indicam criar nova convenção para explicar a permissão de animais domésticos

Divulgação

LLSe o condomínio continuar 
causando algum tipo de cons-
trangimento, mesmo após a 
notificação, o morador deve 
buscar a esfera judicial para 
solucionar o caso. Logo de iní-
cio, requerer tutela de urgên-
cia no sentido de que o con-
domínio cesse qualquer ato 
que impeça ou o proíba de 
livremente manter o animal 
doméstico em seu imóvel.    

Mas por outro lado, caso 
o animal traga algum tipo de 
problema, o administrador 
do condomínio pode inter-
ferir na situação. “Neste caso, 
o morador deve ser notifica-
do para sanar o problema e, 
nada sendo feito, poderão ser 
aplicadas as sanções previstas 
na convenção”, alerta Sender. 

Se o morador não solucionar 
o problema causado, o condo-

mínio deve buscar a esfera judi-
cial para impedir a criação deste 
animal específico.

Vale mencionar que, para 
impedir determinado mo-
rador de criar algum animal 
doméstico em sua residência, 
não basta simplesmente alegar 
prejuízos à segurança, à higie-
ne, à saúde ou ao sossego, mas 
sim apresentar prova concreta 
e robusta neste sentido.

Saiba quando é preciso buscar esfera judicial
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