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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1118414-09.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
GUILHERME GONÇALVES YOGOLARE, é apelado CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO SWEET LIFE.

ACORDAM, em 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso, nos termos do acórdão, com determinação. V.U.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA 
WAGNER.

São Paulo, 6 de dezembro de 2017.

Cristina Zucchi  
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante: GUILHERME GONÇALVES YOGOLARE

Apelado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SWEET LIFE

Comarca: São Paulo  8ª V. Cível 

EMENTA:

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A 
TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO 
RÉU. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. 2. CULPA EXCLUSIVA DO 
RÉU PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO 
CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. 
SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida, com determinação.

Trata-se de apelação (fls. 210/221, preparo às fls. 245/246), 

interposta contra a r. sentença de fls. 207/208, cujo relatório se adota, proferida 

pelo MM. Juiz de Direito Helmer Augusto Toqueton Amaral, nos seguintes 

termos: “julgo procedente o processo, extinguindo-o na forma do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e condenando o vencido ao pagamento da quantia indicada 

na inicial, devidamente atualizada pela tabela judicial desde o ajuizamento, e com juros 

de 1% ao mês a partir da citação. Arcará o réu ainda com as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios fixados por equidade e em atenção a 

complexidade da causa em R$ 3.000,00. Mantido o valor da causa para fins recursais”.

Apela o réu, pleiteando, inicialmente, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. No mais, aduz, em síntese: 1) nulidade da r. sentença por 

cerceamento de defesa; 2) a r. sentença entendeu que os prepostos do apelante 

agiram com negligência, mas não explicou no que ela consistiu; 3) afirma que a 

convenção de condomínio não exige a apresentação de ART ou pedido de 

autorização do condomínio para a reforma executada; 4) o ocorrido pode e deve 
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ser rotulado como sendo um acidente, ou seja, um acontecimento casual ou 

inesperado, eis que a ruptura entre o registro e o tubo da prumada de alimentação 

de água da unidade se deu pela queda de gesso do forro sobre o cavalete de 

medição de água; 5) seus prepostos envidaram todos os esforços para fazer cessar 

o fluxo de água, mas esse afã foi prejudicado, sob o ponto de vista temporal, pelo 

despreparo do preposto do condomínio (zelador), que cometeu três falhas 

operacionais, ou seja, não tinha conhecimento/treinamento para esse tipo de 

situação, demorou no fechamento do registro correto (registro do barrilete) e não 

adotou procedimento de contingência em relação ao elevador, consistente em 

enviá-lo para andar superior ao do fluxo de água; 6) a somatória das referidas 

falhas foi a causa determinante e eficiente para o resultado evidenciado, pois, se o 

preposto do apelado tivesse o conhecimento, orientação e o domínio do fato, por 

certo o acidente não passaria de um simples e rotineiro vazamento de água no 

interior de unidade autônoma, sem a produção dos resultados agravados do caso 

em testilha; 7) a sua responsabilidade deve ser afastada pela ausência do nexo 

causal entre sua conduta e o resultado verificado; 8) segundo a teoria da 

causalidade adequada, a causa do dano foi o despreparo do zelador, que não tinha 

o domínio do fato, seja no que diz respeito à necessidade de fechamento do 

registro do barrilete, seja da necessidade de remeter o elevador para andar mais 

alto daquele do piso do evento. Requer, assim, a procedência do apelo, para o fim 

de ser julgada improcedente a ação de indenização, ou, alternativamente, pugna 

para que o despreparo dos prepostos do apelado seja sopesado com o escopo de 

diminuir o valor da indenização, distribuindo-se, equitativamente, o ônus entre as 

partes.

Contrarrazões às fls. 224/227. 

Considerando que a pobreza alegada pelo apelante, em razões de 
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apelação, não foi nos moldes legais declarada e ausentes nos autos elementos 

suficientes que justificassem a outorga da gratuidade processual de plano, foi 

determinado ao apelante a comprovação da alegada hipossuficiência ou o 

recolhimento do preparo (fls. 229/230). O apelante juntou os documentos de fls. 

234/240, os quais demonstram patrimônio incompatível com a alegação de 

precariedade financeira, de tal sorte que lhe foi determinado o recolhimento do 

preparo (fls. 241/242), o que foi efetuado, conforme documentos de fls. 245/246.

É o relatório.

O recurso é tempestivo (fls. 209/210) e foi recepcionado em 

primeiro grau (fls. 222 - art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas 

necessárias condições de admissibilidade.

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de 

defesa.

O julgamento antecipado da lide decorreu da aplicação das 

disposições do Código de Processo Civil, que determinam ao Magistrado que 

conheça diretamente do pedido e profira sentença quando as questões de mérito 

forem exclusivamente de direito ou, se de fato e de direito, não for necessária a 

produção de outras provas. 

A entrega da prestação jurisdicional realizada desta forma não gera, 

só por si, nulidade ou violação ao princípio constitucional da ampla defesa. A 

legislação deixa ao prudente arbítrio do julgador, convencido da suficiência das 

provas até então produzidas, a decisão da pendência. 
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Para sustentar a necessidade da produção de outras provas deve a 

parte demonstrar, indene de dúvida, que a sentença foi lançada prematuramente, e 

isso não ocorreu no caso em apreço.

Acrescente-se, ainda, que nos termos do artigo 371 do NCPC, o 

MM. Juiz “a quo” apreciou livremente as provas produzidas nos autos, indicando, 

de forma expressa, os motivos que lhe formaram o convencimento, não havendo, 

por isso, que se falar em produção de outras provas.

Ademais, o apelante nem mesmo informa qual seria o fato a ser 

comprovado por produção de prova, de modo que inviável a análise do seu 

pedido.

Não basta que o litigante tenha sido impedido de produzir 

determinada prova, sendo pertinente averiguar se o ato que pretendia realizar 

guarda pertinência com o objeto da lide, se o pleito é adequado e formulado no 

momento oportuno e, ainda, qual a necessidade de sua realização.

Nestes termos, fica afastada a alegação de cerceamento de defesa.

No mais, trata-se de ação de indenização por danos materiais 

ajuizada pelo condomínio apelado em face do apelante, em razão de alagamento 

de área comum, ocorrida em 24.08.2015, decorrente de rompimento do cavalete 

de água pertencente à unidade condominial do réu, durante obras internas no seu 

apartamento, sem que houvesse sido enviado previamente ao condomínio a ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica assinado por engenheiro ou arquiteto).

Afirmou o autor que o vazamento de quantidade significativa de 
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água atingiu o poço dos elevadores e as cabines, as quais se encontravam em 

andar inferior ao 10º no início do escape da água, o que causou avarias nas cabines 

dos elevadores, com a paralisação de funcionamento total e necessidade de reparo 

e troca emergencial de peças, no valor total de R$ 21.482,36.

Alegou ainda o autor que, somente após a ocorrência do 

alagamento, o réu enviou a ART por e-mail, pedindo desculpas pelo ocorrido.

Diante do quanto exposto e alegando negligência do réu ao deixar 

de atender solicitação expressa do corpo diretivo do condomínio, iniciando sua 

obra sem o envio de ART e aprovação, bem como imperícia de seus funcionários, 

no rompimento de registro de água por falta de cautela na retirada de sanca de 

gesso, pleiteou a condenação do réu no pagamento do valor dispendido com o 

conserto dos elevadores.

Citado, o réu apresentou contestação (fls. 157/171), aduzindo a 

desnecessidade de apresentação de ART, uma vez que a intervenção no 

apartamento não alteraria ou comprometeria a segurança da edificação ou de seu 

entorno, nos termos da NBR 16280:2014 da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). Alegou, ainda, que a equipe de gesseiros ao iniciar a retirada 

das molduras de gesso, causou, acidentalmente, a queda de um pedaço do material 

sobre o cavalete de medição de água, levando à ruptura entre o registro e o tubo da 

prumada de alimentação de água da unidade, não sendo possível evitar a vazão de 

água, razão pela qual o seu funcionário Francisco de pronto desceu até a portaria 

para avisar o zelador e solicitar ajuda, a fim de que providenciasse o fechamento 

do registro do barrilete, contudo, o zelador não estava no local e a funcionária da 

portaria não teve êxito em comunica-lo do ocorrido. Afirma o autor que o senhor 

Francisco, no caminho da portaria para as escadas, encontrou o zelador, o qual 
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demonstrou total desconhecimento e despreparo para resolver a situação, tendo 

decidido fechar o registro geral do prédio (controla o ingresso da água da rede 

pública), o que não cessou o fluxo de água. Alegou que o problema somente foi 

resolvido quando o seu funcionário, Sr. Francisco, subiu pelas escadas, em direção 

ao barrilete do edifício, localizado abaixo da caixa de água na cobertura do prédio 

(20º andar), para fechar o registro da prumada que alimenta a unidade autônoma 

do contestante. Diante do relatado, entende o réu que não há que se falar em 

negligência por falta do envio do ART, nem mesmo de imperícia dos seus 

funcionários, pois tentou evitar/minimizar o evento em comento, o qual somente 

tomou as proporções do caso por despreparo dos prepostos do condomínio autor.

A r. sentença julgou a ação procedente, fundamentada na culpa 

exclusiva do réu, razão da interposição do recurso ora analisado.

Em que pesem as alegações do réu, não restam dúvidas de que os 

danos causados ao condomínio somente ocorreram por imprudência dos seus 

funcionários que, por falta de cautela, deixaram de tomar os cuidados necessários 

de escoramento devidos, a fim de proteger o registro de água da cozinha, bem 

como para evitar a queda das placas de gesso.

Anote-se que o próprio réu confessa que o acidente se deu por 

culpa de seus funcionários no e-mail enviado à síndica logo após o ocorrido. 

Afirmou o réu: “Gostaria de pedir desculpas pelo imprevisto de hoje. Conforme 

conversamos, houve um acidente com o registro da prumada que vem do barrilete. Meu 

funcionário quebrou o registro ao retirar a sanca de gesso já existente na cozinha (...)” 

(fls. 91).

Quer fazer crer o réu que a causa determinante dos danos causados 
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aos elevadores do condomínio foi a suposta falta de preparo do zelador do prédio. 

Contudo, não se pode negar que a condição efetiva do evento ocorrido foi a 

quebra do registro da prumada, a qual, por si só, já era capaz de provocar o dano, 

bem como, sem a qual o dano não ocorreria. 

Nestes termos, não há que se falar que o suposto despreparo do 

zelador foi causa determinante ou adequada para o fato ocorrido no condomínio, 

pois, se não tivesse sido rompido o registro de água, não haveria vazão de água e, 

consequentemente, não ocorreria inundação de área comum do edifício. 

Não há nem mesmo como se considerar o suposto despreparo do 

zelador, a fim de reduzir o valor da condenação, pois, se a conduta dele, sob o 

ponto de vista temporal, causou o resultado verificado, o mesmo se pode dizer do 

funcionário do réu, o qual poderia, assim que a vazão de água se iniciou, ter 

fechado o registro da prumada diretamente, sem antes procurar o zelador, eis que 

foi o que efetivamente fez ao verificar que o zelador havia fechado o registro geral 

de água que vinha da rua.

Dessa maneira, não tendo o réu, ora apelante demonstrado o 

desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em 

grau recursal pelo patrono da parte autora (art. 85, § 11, do CPC/15), e sopesando 

a complexidade e o valor da demanda, o tempo despendido e o local da prestação 

de serviços, tenho que a verba honorária a que foi condenado o ora apelante deve 

ser majorada para R$ 3.200,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15. O 

arbitramento mostra-se adequado e compatível com o trabalho desenvolvido, bem 

como condizente com as circunstâncias do caso concreto.
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Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos 

termos do acórdão, com determinação.

CRISTINA ZUCCHI
Relatora
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