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ACÓRDÃO

INDENIZATÓRIA –  DANO  MORAL.  SÍNDICO 
DESTITUIDO  ILEGALMENTE  DO  CARGO. 
RECONHECIMENTO  DESSA  ILEGALIDADE  EM 
ESFERA  JUDICIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
RETORNO  AO  CARGO  DE  SÍNDICO  DADO  O 
ENCERRAMENTO  DE  SEU  MANDATO.  DANO 
MORAL  CARACTERIZADO.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO CÍVEL 
PELO CONDOMÍNIO PROMOVIDO.  PROVIMENTO 
NEGADO.  DANO  MORAL,  EFETIVAMENTE, 
CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE 
RETOQUES. PROVIMENTO NEGADO. 
–  Resta  caracterizado  dano  moral  proveniente  de 
destituição de cargo, tida judicialmente como ilegal. 
Ademais,  quando  prejudicado  o  retorno  ao  cargo, 
ante  o  encerramento  do  mandato.  Dano  moral, 
efetivamente, ocorrido.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 
ACORDAM, os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 

Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao 
apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fls. 252.

RELATÓRIO
Cuida-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Condomínio 

Residencial  Alameda  Rivera  em  face  de  sentença  da  7ª  Vara  Cível  da 
Capital/PB,  que  o  condenou  ao  pagamento,  a  título  de  danos  morais,  da 
quantia de dois mil reais e juros legais de um por cento ao mês, a contar do 



evento  danoso.  A sentença  condenou  o  condomínio  por  haver  destituído 
ilegalmente o autor da presente ação, do cargo de Síndico.

Alega que dano moral não houve, já que o apelado teria sido 
convocado  regularmente  para  a  Assembleia  que  o  destituiu  do  cargo  de 
Síndico, tanto é que não teria a ela comparecido porque teve que levar sua 
esposa ao médico.

Sustenta que não há que se falar em direito de defesa, porque 
o autor/apelado teve conhecimento das Assembleias realizadas.

Afirma que o apelado busca enriquecimento ilícito como forma 
de vingança por não ter, na prática, atingido seu desiderato, qual seja, o de 
voltar ao cargo de Síndico.

Pugna, enfim, pelo provimento da presente apelação, a fim de 
que a sentença seja reformada, restando improcedente o pleito indenizatório.

O recurso não foi rebatido pelo autor.
O Ministério Público não opinou, por não vislumbrar situação 

ensejadora de intervenção opinativa obrigatória.
Eis o que importa relatar. Passo a decidir.
O presente recurso do condomínio não merece provimento.
O fato é que dano moral houve em desfavor do outrora Síndico, 

ora apelado, ilegalmente destituído pelo apelante daquele cargo.
O  condomínio  alega  que  o  apelado  teria  sido  regularmente 

convocado à Assembleia que o destituiu. 
Porém, o fato é que a Assembleia houve e,  de forma ilegal, 

destituiu o apelado do cargo de síndico.
Tal  conduta  do  condomínio  foi  tida  como  ilegal,  conforme 

julgamento  no  processo  nº  200.2010.017.894-2,  que  tramitou  na  11º  Vara 
Cível  dessa  Comarca,  processo  que  culminou  com a  nulidade  do  ato  de 
destituição do Síndico, ora apelado. A Assembleia que o destituiu, enfim, foi 
anulada pela Justiça.

Em seu recurso, o condomínio também sustenta que o apelado 
busca  vingança  com  o  presente  processo,  já  que,  na  prática,  não  teria 
conseguido retornar ao cargo de Síndico.

Tal alegação também nada tem haver com a procedência do 
pedido de indenização, ora em disceptação.

Ora, essa última alegação só endossa o fato do apelado, isso 
sim, haver sido prejudicado no momento em que foi destituído do cargo de 
Síndico, pelo condomínio, destituição tida pelo Judiciário como ilegal. É que, 
após  a  tramitação  do  processo,  que  julgou  a  destituição  ilegal,  quando  o 
apelado teve a oportunidade de voltar ao cargo de Síndico, seu mandato já 
havia se expirado, fato que, como se não bastasse todo o constrangimento, 
indubitavelmente, fez do autor/apelado alvo de chacotas e humilhações no 
ambiente em que vive.



De modo que, o presente recurso de apelação não provém.
De fato, o autor, ora apelado, outrora destituído ilegalmente do 

cargo de Síndico daquele condomínio, merece ser reparado moralmente pelo 
dano sofrido. A sentença, então, está correta.

              
                    Na visão de Sérgio Cavalieri Filho1: 

Em  apertada  síntese,  responsabilidade  civil  é  um  dever  
jurídico  sucessivo  que  surge  para  recompor  o  dano 
decorrente da violação de um dever jurídico originário. Só  
se  cogita,  destarte,  de  responsabilidade  civil  onde  houver  
violação de um dever jurídico e dano. Em outras palavras,  
responsável  é  a  pessoa  que  deve  ressarcir  o  prejuízo  
decorrente da violação de um precedente dever jurídico.

                   Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho2 complementam:

[...]  a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a  
atividade  danosa  de  alguém  que,  atuando  a  priori  
ilicitamente,  viola  uma  norma  jurídica  preexistente  
(legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às  
conseqüências do seu ato (obrigação de reparar).

Quanto  ao  valor  mensurado  da  indenização,  contido  na 
sentença  atacada,  deixo  de  analisa-lo,  pois  não  foi  objeto  do  recurso  do 
condomínio, conforme se vê pelas fls. 235-239. 

Pelo exposto,  forte nas razões acima,  NEGO PROVIMENTO 
AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,  mantendo a sentença 
hostilizada em sua íntegra.

É como voto. 
Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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