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ESTADO DE SANTA CATARINA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003163-25.2021.8.24.0000/SC 

RELATOR: DESEMBARGADOR SAUL STEIL 

AGRAVANTE: ----- 

AGRAVADO: ---- 

RELATÓRIO 

----- interpôs agravo de instrumento em face 

de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio do Sul 

que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais n.  5013163-53.2020.8.24.0054, ajuizada contra -----, indeferiu o 

pleito de tutela antecipada. 

Aduziu, em suma, que: (a) em 24 de setembro de 2020, por 

intermédio da Imobiliária -----, a autora celebrou contrato de locação com o 

Sr. -----, do apartamento em que reside, unidade 201, do Condomínio 

Edifício requerido; (b) passou a residir sozinha, longe da cidade natal, dos 

pais e amigos. Para auxiliar em sua adaptação nesta nova fase da vida, iniciou 

acompanhamento psicológico e, por recomendação profissional, adotou um 

gatinho como animal de estimação; (c) em nenhuma oportunidade recebeu 

reclamações da vizinhança sobre seu comportamento, tão menos sobre 

barulho em seu apartamento; (d) no momento em que o síndico foi entregar 

a fatura de energia por debaixo da porta do apartamento ouviu o miado do 

gato e, por conta disso, acionou a imobiliária, administradora da locação, a 

qual notificou a requerente acerca do descumprimento do regimento interno 

do condomínio e a possibilidade de rescisão do contrato de locação. 

Requereu, assim, a reforma do provimento objurgado, a fim 

de garantir que possa continuar residindo no apartamento com a companhia 

de seu gato. 

Foram apresentadas contrarrazões (evento 11). 

VOTO 

 O  recurso  preenche  os  requisitos  extrínsecos  de 
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admissibilidade (art. 1.003, § 5.º, e art. 1.007,  ambos do CPC), ao passo que 

encontra respaldo no inciso I do art. 1.015 do CPC, razão por que dele 

conheço. 

 Outrossim,  importa  destacar  que,  em  sede 

de agravo de instrumento, cabe ao órgão julgador analisar tão somente o 

acerto ou o desacerto da decisão recorrida, sem apreciação de questões que 

não haviam sido suscitadas no juízo de origem quando da sua prolação, sob 

pena de indevida supressão de instância. 

Não é outro o entendimento desta Corte: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISCINA E ELEVADOR. BEM 

RESIDENCIAL. DANOS EM IMÓVEL LINDEIRO. CONSTATAÇÃO POR 

PERÍCIA JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. 
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DOCUMENTOS 

NOVOS E ALEGAÇÕES NOVAS. TESES NÃO DELIBERADAS NA 

DECISÃO HOSTILIZADA. PRETENSÃO QUE CARACTERIZA 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. [...] 'O agravo de instrumento destina-se à análise do 

acerto ou desacerto da decisão recorrida e não pode se pronunciar 

acerca das questões não submetidas à análise do primeiro grau de 

jurisdição, sob pena de supressão de instância' (TJSC, AI n. 2013.045314-

6, de São José, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. em 6-2-2014)." 

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.087325-2, de Barra Velha, rel. Des. 

Fernando Carioni, j. 18-03-2014; destaquei). 

Dessarte, a presente análise é pontual e limita-se à apreciação 

do acerto ou não da decisão guerreada, pois não pode este Tribunal discutir 

questões que ainda não foram apreciadas pelo juiz de primeiro grau. 

Feitas as considerações necessárias, passo ao exame do 

mérito recursal. 

O recurso, adianto, merece provimento. 

Examinando o feito de origem, verifico que tanto o contrato 

de locação firmado pela autora, quanto as normas de utilização do 

condomínio possuem previsão expressa acerca da proibição de animais nas 

unidades imobiliárias. In verbis: 

Cláusula vigésima primeira - O(A) LOCATÁRIO(A) obriga-se a respeitar 

os direitos de vizinhança, evitando a prática de quaisquer atos que venham 

a perturbar, respeitando o horário de silêncio, segurança, o sossego e a 

saúde dos vizinhos. Alé do que fica o(a) LOCATÁRIO(A) obrigado(a) a 

respeitar as disposições estabelecidas na convenção e regulamento 

interno do condomínio, dos quais se obriga a tomar ciência junto ao 

Síndico do Edifício ficando ajustado desde logo, que qualquer infração 
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das mesmas, caracteriza infração contratual, possibilitando ao 

LOCADOR(A) a rescisão do Contrato". 
Cláusula vigésima segunda - "É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 
MANTER NO IMÓVEL OU DEPENDÊNCIAS, QUALQUER ESPÉCIE 
DE ANIMAIS". (evento 01, anexo 08). 

Normas de utilização do condomínio edifício residencial Odete Catarina: 

1º) São deveres do condômino: 

[...] 

K) "Não manter animais nas respectivas unidades autônomas" (evento 01, 

anexo 09). 

Nada obstante, é remansosa a jurisprudência, inclusive em 

precedente citado pelo juízo de origem, no sentido de que a proibição 

imposta em convenção de condomínio admite flexibilização, notadamente 

quando a norma veda a criação de animais de quaisquer espécies, como no 

caso concreto. Veja-se: 

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ANIMAIS. CONVENÇÃO. 
 REGIMENTO  INTERNO.PROIBIÇÃO.  FLEXIBILIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigenciado Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a 

convenção condominial pode impedir a criação de animais de qualquer 

espécie em unidades autônomas do condomínio. 3. Se a convenção não 

regular a matéria, o condômino pode criar animais em sua unidade 

autônoma, desde que não viole os deveres previstos nos arts. 1.336, IV, 

do CC/2002 e 19 da Lei nº 4.591/1964. 4. Se a convenção veda apenas a 

permanência de animais causadores de incômodos aos demais 

moradores, a norma condominial não apresenta, de plano, nenhuma 

ilegalidade. 5. Se a convenção proíbe a criação e a guarda de animais de 

quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista 

determinados animais não apresentarem risco à incolumidade e à 

tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do 

condomínio. 6. Na hipótese, a restrição imposta ao condômino não se 

mostra legítima, visto que condomínio não demonstrou nenhum fato 

concreto apto a comprovar que o animal (gato) provoque prejuízos à 

segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores.7. 

Recurso especial provido. (STJ, REsp 1783076/DF, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, julgado em: 14/05/2019; destaquei). 

Consignou-se na decisão atacada que "foram 'recebidas 

reclamações' quanto ao descumprimento contratual da autora. Não há, nos 
autos, a comprovação de que o animal de estimação da requerente não 
esteja provocando prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego 
dos demais moradores do condomínio - interferindo, então, no direito de 
vizinhança -, hipótese em que nenhuma ilegalidade resulta da proibição". 

A notificação remetida à agravante pela imobiliária (evento 01, 

anexo 10, da origem), contudo, apenas menciona, de modo genérico, o 
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recebimento de reclamações sobre o descumprimento da alínea "k" do 

regimento interno do condomínio.  

Na referida comunicação não fica claro se as reclamações são 

decorrentes simplesmente do descumprimento da norma ou se foram 

relatadas perturbações ao sossego dos demais condôminos, ou risco à saúde 

ou à segurança, barulho excessivo ou algum outro tipo de inconveniente. 

 Em  sede  de  contrarrazões  tampouco  restou  aviada 

argumentação no sentido de que o gato da agravante esteja causando 

problemas.  

Na verdade, a análise  da resposta do agravado permite 

concluir  que  as  reclamações  são  embasadas  tão 

 somente  no descumprimento contratual e não em fatos 

concretos acerca da nocividade da criação do animal no interior do 

apartamento, situação que poderá, inclusive, ser melhor averiguada em 

instrução probatória. 

Nesse pensar, a proibição para a permanência de animal de 

pequeno porte que, pelo menos do que se pode aferir neste momento 

processual, não apresenta comportamento perturbador à vizinhança, não 

encontra respaldo no ordenamento jurídico, por não haver violação do 

sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos (CC, art. 1.336, 

inciso IV). 

Não se olvida da necessidade da existência de normas para 

regulamentar o convívio das pessoas em sociedade, contudo, as regras de 

convivência estipuladas nas convenções ou regimentos internos, não podem, 

sob o pretexto de garantirem a boa convivência, impor restrições 

desproporcionais dos direitos individuais. 

Dessarte, em se tratando de animal de pequeno porte (gato) e 

não tendo sido alegada pelo agravado a existência de incômodo aos demais 

condôminos,  seja por perturbar o sossego ou ameaçar a integridade física 

dos moradores, a permanência do animal deve ser garantida até o julgamento 

do feito em primeira instância, oportunidade em que as nuances do caso 

concreto poderão ser melhor aferidas, após a necessária dilação probatória. 

A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. 
ANIMAL DOMÉSTICO. CONVENÇÃO. PROIBIÇÃO. 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PERMANÊNCIA DO 
ANIMAL. I - A retirada de animal doméstico de unidade autônoma do 

condomínio exige a prova do incômodo ou ameaça à segurança e higiene 

dos demais condôminos, de modo a se determinar a prevalência ou não 

da convenção no caso concreto. Assim, a solução da questão reclama 

ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de 
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instrumento. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida consistente 

na retirada do animal, pois o proprietário poderia ter que se desfazer dele 

de modo irreversível, comprometendo o resultado útil do processo em caso 

de procedência do pedido. II - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07047390820208070000 DF 0704739- 
08.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, j. 17/06/2020,; destaquei) 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSA CIRCULAÇÃO DE ANIMAIS 

DE ESTIMAÇÃO NO CHÃO, SOB CONTROLE DE COLEIRA E 

GUIA CURTA, PELAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. 

HIPÓTESE VEDADA NO REGIMENTO INTERNO. 

POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. CÃES DE MÉDIO PORTE 

DAS RAÇAS PUG E BULDOGUE FRANCÊS. 
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO, 

RISCO À SAÚDE OU À SEGURANÇA DOS DEMAIS 
 MORADORES.  AGRAVANTE  PORTADOR  DE  DOENÇA 

DEGENERATIVA NA COLUNA LOMBAR. DECISÃO REFORMADA. 
 RECURSO  PROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  n.  4016578- 

63.2019.8.24.0000, de Blumenau, Relatora: Desembargadora Maria do 

Rocio Luz Santa Ritta, j. 26.11.2019; destaquei) 

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar- 

lhe provimento. 
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