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O síndico é obrigado a tudo? 

Dentro do condomínio, é necessário que 
se estabeleçam limites na privacidade do 
síndico, afinal, ele é um morador como 
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EDITORA

Gestão por parte de administradora 
de condomínio deve ser fiscalizada

Cecilia Lima  • RP: 3268/DRT/PB

A contratação de uma administradora de condomínios é uma opção bastante 
procurada atualmente, não para substituir a figura do síndico, mas para 

auxiliá-lo nas atividades práticas e burocráticas que requer a administração 
de um prédio. Assessoria contábil e jurídica, serviço de emissão de boletos e 
cobranças, realização de assembleias, bem como outras necessidades do con-
domínio são serviços oferecidos por empresas desse gênero. 

A contratação de uma administradora deve passar por uma análise cuidadosa, 
uma vez que ela estará em íntimo contato com as receitas geradas pelos contri-
buintes. Antes de barganhar e tentar baratear ao máximo as taxas cobradas pelo 
contrato, o síndico e os condôminos devem estar atentos à credibilidade da em-
presa, procurando saber referências sobre sua reputação antes de fechar negócio. 

Casos de fraude e má fé praticadas por empresas que administram condomínios 
chegam à Justiça causando desgaste. É o caso, por exemplo, de um residencial na cida-
de de Curitiba (PR) que acusa a administradora de ter se apropriado indevidamente 
de uma quantia de quase R$ 120.000 proveniente de taxas pagas por moradores. 

Segundo denúncia dos próprios condôminos, o dinheiro que deveria ser 
usado nas despesas do prédio ia para a empresa, que transferia dinheiro da 
conta, mas também o dinheiro do fundo de reserva e o dinheiro da poupança 
do condomínio. A fraude foi descoberta em março deste ano, quando se desco-
briu que as despesas do prédio não estavam sendo pagas há dois meses.

De acordo com os denunciantes, a administradora forjou boletos e relató-
rios, que faziam os pagamentos serem depositados diretamente na conta da 
empresa e também simulavam que as contas estavam em dia, mas não estavam 
e foi por isso que os moradores descobriram o crime, pois a luz e a água esta-
vam prestes a serem cortadas. Diante do estranhamento, eles foram ao banco e 
encontraram as contas do condomínio zeradas. Foi quando o caso foi parar na 
Justiça e deve demorar algum tempo até ser esclarecido. 

A gestão das administradoras deve ser acompanhada de perto pelo síndico 
e Conselho Fiscal. A fiscaliza-
ção deve ser permanente, sem-
pre cobrando os comprovantes 
de pagamento das despesas do 
prédio, bem como extratos e 
demonstrativos de movimen-
tações financeiras nas contas 
do condomínio. A administra-
dora trabalha pelos interesses 
do coletivo e não pode se ne-
gar a fornecer quaisquer infor-
mações que digam respeito ao 
condomínio.
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Cecilia Lima
RP: 3268/DRT/PB

Fornecimento dos equipamentos não é o suficiente, 
é necessário conscientizar para garantir o uso ade-
quado deles

Acidentes de trabalho constituem um risco que 
todo trabalhador corre seja lá qual for a sua ativida-
de, considerando - é claro - que algumas profissões 
oferecem mais perigo que outras. É por isso que, 
para cada tipo de ocupação, o Ministério do Trabalho 
preconiza o uso dos Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI), sendo o oferecimento deles uma obriga-
ção por parte do patrão.

O dado mais recente do Anuário Estatístico da 
Previdência Social (AEPS) mostra que, em 2015, 
mais de 612 mil acidentes de trabalho foram regis-
trados no Brasil, colocando o país em quarto lugar no 
ranking mundial, perdendo apenas para China, Índia 
e Indonésia.

Quais seriam, então, os motivos que elevam o 
Brasil a uma estatística tão negativa? A falta de fis-

Síndico deve fiscalizar uso de EPIs
calização é um deles, seja ela por parte do Ministé-
rio do Trabalho quanto dos próprios empregadores 
que - embora cumpram sua obrigação em fornecer 
os EPIs - não cobram o seu uso efetivo e não compro-
vam que seus funcionários estão fazendo uso deles. 

Acidentes de trabalho com frequência são obje-
tos de ações trabalhistas de empregados contra seus 
patrões. No condomínio, o síndico deve estar alerta a 
essa fiscalização. Não basta entregar o material, é ne-
cessário treinar o funcionário para ele saiba usar ade-
quadamente e também conscientizá-lo da importân-
cia desses equipamentos para sua própria segurança. 

Quem lida com produtos de limpeza, quem faz a 
jardinagem do condomínio, os que trabalham com 
reparos elétricos ou hidráulicos, funcionários que 
desempenham atividade em altura como limpeza de 
varandas e fachadas, todos eles precisam estar mu-
nidos dos equipamentos pertinentes à sua função e 
que garantem sua integridade física. 

Muitos empregados alegam desconforto e se re-
cusam a usar o EPI e pode ser penalizado por isso. 

De acordo com a Norma 
Regulamentadora nú-
mero 6 do Ministério do 
Trabalho, os EPIs são 
um direito e um dever 
dos trabalhadores, que 
podem ser punidos pelo 
empregador caso não 
sigam as orientações 
dadas durante os treina-
mentos.

Se você é síndico em 
um condomínio com 
muitos funcionários, 
uma boa ideia é promo-
ver um dia de conscien-
tização de prevenção 
aos acidentes de tra-
balho. Para isso, é inte-
ressante convidar um 
profissional da área de 
Segurança do trabalho 
para que faça uma ex-
planação sobre a impor-
tância do uso de EPIs 
para evitar acidentes, 
quais são os compor-
tamentos de risco que 
ameaçam a integridade 
do trabalhador, o uso 
correto dos equipamen-
tos, bem como guardá-
-los e higienizá-los.
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A vida em condomínio implica em uma 
série de adaptações. Em que pese 

tenhamos a plena posse e/ou propriedade 
de um apartamento ou casa, é preciso saber 
que a vida em coletividade exige algumas 
renúncias de ordem pessoal em nome do 

bem-estar coletivo. Por exemplo, na vida condominial é vedado ao morador alterar livremente 
a fachada da sua unidade. Tal proibição se encontra elencada no inciso III do Art. 1.336 do 
Código Civil.

As cortinas de vidro
Recentemente, um elemento estético que tem despertado muito interesse dos condôminos 

é a chamada “cortina de vidro”. Trata-se de um sistema de envidraçamento das varandas com 
o intuito de tornar mais bela a aparência da mesma. Além disso, as cortinas de vidro possuem 
vantagens de ordem prática, como por exemplo, reduzir o nível de poeira e/ou ruído que 
invade o apartamento. 

A questão que se impõe, no entanto, é: a colocação de cortinas de vidro implica em 
alteração da fachada?

Essa questão se torna importante na medida em que as alterações de fachada em 
condomínio dependem de aprovação da coletividade dos moradores, por força de lei. É 
vedado ao condômino, isoladamente e unilateralmente, alterar o padrão adotado pelo 
conjunto arquitetônico. Tal mandamento é encontrado no Código Civil Brasileiro e na Lei de 
Condomínios (Lei n. 4.591/64).

Decisões judiciais

Cortina de vidro e alteração de fachada: polêmica nos condomínios
SAULO ÁLVARES
Advogado, Mediador de Conflitos e Gestor 
Condominial
Membro da Comissão de Mediação, Conciliação e 
Arbitragem da OAB/SE
contato@alvarescarvalhoadvocacia.adv.br

Embora esteja longe de ser este um tema pacificado, encontramos decisões judiciais pelo 
Brasil que defendem a tese de que a colocação de cortinas de vidro não implica em alteração 
significativa da fachada, razão pela qual elas podem ser instaladas livremente. 

Em Sergipe, no entanto, o entendimento não é esse. Ao julgar tal assunto, o Tribunal de 
Justiça já entendeu que a instalação de cortinas de vidro dependem sim de aprovação da 
assembleia, por obediência ao disposto no inciso III do Art. 1.336 do Código Civil.

Necessidade de aprovação em assembleia
Em que pese a legislação vede a alteração da fachada por parte dos condôminos de modo 

unilateral, é preciso compreender que tal modificação poderá ocorrer se for aprovada pela 
maioria dos moradores em assembleia. Naturalmente é recomendável que tal aprovação seja 
precedida de uma análise técnica minuciosa, pois até mesmo questões estruturais do edifício 
devem ser levadas em consideração, já que haverá um acréscimo de carga sobre a estrutura 
das varandas. Ainda que isoladamente tal acréscimo seja insignificante, deve-se levar em 
consideração o conjunto das unidades.

Caso a Convenção do condomínio traga expressamente a proibição quanto ao fechamento 
das varandas, convém frisar que este documento poderá ser revisto e a proibição revogada, 
desde que haja aprovação de dois terços dos condôminos. É fundamental estar atento ao 
quórum específico para assegurar a legalidade do procedimento.

Seja por fatores estéticos ou práticos, as cortinas de vidro são uma realidade em grande 
parte dos condomínios. O importante para o síndico é estar atento aos procedimentos previstos 
em lei para assegurar a validade das suas decisões. Os moradores, por sua vez, devem buscar 
consultar o condomínio toda vez que desejarem implementar mudanças estruturais em suas 
unidades, mesmo que mínimas e ainda que afetem apenas o interior da unidade. É preciso 
lembrar sempre que com diálogo e respeito, a convivência se torna muito mais salutar.
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Neste mês de abril estamos completando 
19 anos no mercado, única empresa local 
que tudo vende , instala e dá manutenção 

e assistência permanente com equipes 
profissionais.

A Filtros & Cia agradece a todos os 
condomínios que leram a reportagem 

passada, e já instalaram bloqueadores de Ar 
da HG , o original com 5 anos de garantia o 
único com patente  registrada e nos autoriza 
com carta de recomendação, a vender instalar 
e dar assistência, não só os bloqueadores 
de bitolas de 1 1/2” e 2” para condomínios 
feitos em bronze, e também os bitolas 1/2, 
3/4 e 1” que é em PVC e são instalados 
entradas individuais, em casas, empresas e 
apartamentos, lembrando que os pagamentos 

só serão realizados a partir de 30 dias após a 
instalação dos bloqueadores de AR, baseados 
nas reduções alcançadas nas contas de água, 
lembrando que quando ONDE há cobrança de 
taxa de esgoto (80% sobre m3 conseguidos) a 
redução ainda é maior.

A redução na sua conta de água pode chegar a 50%

Jornal do Síndico

AN
U

N
CI

E

(79) 99103-0741          / 3262- 3520

aracaju@jornaldosindico.com.br
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O rol de direitos e deveres do proprietário (locador) e do in-
quilino (locatário) nem sempre está bem clara para as par-

tes, gerando assim conflitos que na maioria das vezes podem 
ser evitados. 

Atualmente, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quais 
são as despesas que um inquilino (locatário) deve pagar ao mo-
rar em um condomínio. 

Ocorre que, não são todos os custos do prédio que devem 
ser pagos pelos locatários, pois as chamadas despesas extraor-
dinárias são de responsabilidade do locador. 

E, é a Lei de Locações de Imóveis Urbanos que traz as mo-
dalidades de despesas originadas pelo condomínio, bem como 
quem deve pagá-las.

Portanto, é importante saber quais são as obrigações do 
proprietário e do inquilino, a fim de evitar impasses desneces-
sários.

Existem muitas despesas relacionadas à imóvel localizado 
em condomínio, o que ocasiona muitos conflitos entre proprie-
tários e inquilinos, conflitos esses que na maioria das vezes aca-
bam se transformando em ações judiciais. 

É obrigação do proprietário entregar o imóvel em plenas 
condições de uso, sendo também responsável por vícios ocul-
tos e defeitos preexistentes no imóvel.

Assim, após o recebimento do imóvel pelo inquilino, é sua 
responsabilidade conservar as manutenções de uso até a en-
trega do imóvel.

A Lei de Locações de Imóveis Urbanos prevê os direitos e 
deveres do locador e do locatário, e um dos deveres do proprie-
tário é “pagar as despesas extraordinárias de condomínio”, ou 
seja, aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manu-
tenção do edifício. 

Assim, entende-se por despesas extraordinárias:
- obras de reformas ou acréscimos que interessem à estru-

tura integral do imóvel;
- pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e ilumi-

nação, bem como das esquadrias externas;
- obras destinadas a repor as condições de habitabilidade 

Quem paga pela troca do sistema de interfone: 
locador ou locatário

do edifício;
-  indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa 

de empregados, ocorridas em data anterior ao início da loca-
ção;

- instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de 
telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer;

- despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso 
comum;

- constituição de fundo de reserva.
Desse modo, a troca do sistema/central de interfones é des-

pesa extraordinária, devendo ser custeada pelo proprietário, 
uma vez que se trata de obra destinada a repor as condições 
de habitabilidade do prédio, devendo tal despesa ter aprovação 
em assembleia para o rateio extra.

Ainda, é de responsabilidade do “condomínio” a manuten-
ção dos interfones “internos”, mesmo quando o problema seja 
apenas em uma unidade.

 No entanto, se for comprovado pela empresa de manuten-
ção que o dano ocorreu por mau uso do equipamento na unida-
de, quem paga pela despesa é o inquilino, pois o equipamento é 
utilizado pelos usuários daquela unidade, ou seja, cabe ao mo-
rador a manutenção ou a troca.

Atenção!
Se tratar-se de prédio novo, a despesa com interfone pode 

ser exigida junto a construtora, caso ainda esteja na garantia e 
não seja decorrente de uso inadequado.

Assim, o proprietário é responsável pelo pagamento de 
despesas referentes a obras/consertos/reparos na estrutura 
do prédio, como pinturas de fachadas, esquadrias de portas e 
portões de acesso, reformas de pisos de áreas comuns, insta-
lação de equipamentos de segurança e lazer, despesas de de-
coração/paisagismo nas partes de uso comum, dentre outros.

Ocorre que, muitas vezes síndicos e administradoras não 
discriminam nos boletos do condomínio as despesas comple-
tas, o que pode gerar grande confusão.

Caso fique em dúvida sobre alguma “nova” despesa lançada 
em seu boleto de condomínio, recomenda-se entrar em conta-
to com sua administradora/síndico para esclarecer do que se 
trata. 

Assim, a clareza sobre quais são os direitos e deveres de 
proprietários e inquilinos evitará muitos impasses desneces-
sários.

Gostou? Então, visite nosso Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos e atualizações. http://simonegoncal-
ves.com.br/blog/

SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br
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A ArtNer Comunicação é a editora responsável 
pela produção gráfica do Jornal do Síndico. Uma 
parceria empresarial de sucesso com a qualidade 
que você lê.

Além de jornais, a ArtNer produz livros e revistas, também folderes, panfletos, 
cartões e outros materiais gráficos.
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EDITORA

DAVISON VIANA 
“DUDI”
Consultor 
Comportamental
www.clubedodudi.
org 

Existem alguns hábitos, que no dia 
a dia de uma moradia não causam 

maiores problemas. Mas que num con-
domínio... é uma dor de cabeça.

Um destes problemas é o som alto da-
quele vizinho de apartamento. As brigas 
que gera, e a dor de cabeça para o síndico 
que tem viver bancando o Salomão para 
calmar as confusões é enorme!

Claro que existe a forma padrão de 
resolver isso. Se impõem regras, multas 
e todo tipo de “punição” ao condômino 
barulhento.

Mas a verdade é que as punições só 
resolvem por um curto período e logo o 
zuadento volta a criar problema.Além da 
carga de stress e inimizades que acaba 
causando para o síndico.

Bem, aqui no Clube do Dudi, sempre 
optamos por foras mais “psicológicas” 
de resolver esse tipo de “embate” rela-
cional.

Vamos primeiro entender o vizinho 
barulhento?

Ele sabe das regras. Ele sabe que esta 
incomodando. Mas, por uma questão 
educacional e de criação, ele é alguém 
com baixo nível de empatia. Em outras 
palavras, ele não consegue sentir o inco-
modo do outro, a não ser que o outro se 
torne muito próximo dele.

E ai é onde fica a pegadinha. Como 
síndico, você deve criar nele a ilusão de 

Condômino barulhento: aprenda a tirar 
essa zuada da sua cabeça!

que vocês são muito próximos. E assim, 
ao pedir para que ele não incomode com 
o som, você não fala em regras nem nada.

Você diz:
“- Fulano ajude aqui seu amigo ra-

paz! Não coloque seu som alto não para 
me evitar problema. Eu to numa fase 
complicada de saúde (ou de dinheiro, 
ou de família, qualquer coisa que você 
quiser usar para sensibilizar seu novo 
amigo...rsss) e to precisando de toda a 
colaboração dos amigos. Sei que você 
vai me dar essa força porque você é 
gente boa!”

Agora, não adianta nada esse pedido 
de “amigão” se você ainda não estabele-
ceu uma proximidade com o vizinho pro-
blemático.

Uma das formas mais simples de con-
seguir isso, é fazendo alguma coisa para 
ele. Pode ser dar um pequeno presente, 
dar uma sugestão de filme, etc

A mente humana dispara uma coisa 
chamada princípio de reciprocidade que 
faz com que a pessoa se sinta “devedora” 
a você pelo pequeno favor prestado. E 
isso gera a ilusão de proximidade.

Claro que essa forma de lidar com a 
situação não vai resolver 100% dos ca-
sos. As vezes o sindico tem mesmo que 
apelar para uma atitude mais radical.

Mas, treine gerar essa “empatia ilusó-
ria” e você vai diminuir em 90% os pro-
blemas e o stress com seus condôminos 
festeiros!

Espero que vocês tenham gostado 
desse nosso primeiro artigo sobre com-
portamento e aguardamos sugestões 
sobre o que vocês querem que nós es-
crevamos!
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Publicação traz as principais informações sobre  
exercício profissional, direitos, honorários e ética

Lançado no Dia do Arqui-
teto, celebrado em 15 de 

dezembro, do ano de 2015, 
pelo Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo do Bra-
sil (CAU/BR), o Manual do 
Arquiteto e Urbanista é um 
guia para a vida profissio-
nal, com informações claras 
sobre as normas e leis que 
orientam o exercício da 
Arquitetura e do Urbanis-
mo. A versão irreverente é 
composta pelas ilustrações 
do cartunista Paulo Caruso, 

que é arquiteto e urbanista por formação.
A publicação traz, em 112 páginas, as principais infor-

mações que dizem respeito à prática legal da Arquitetura e 
do Urbanismo no Brasil desde o ensino, passando pela legis-
lação trabalhista e até as normas que regem o bom execício 
profissional, como o Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), o Código de Ética e Disciplina dos arquitetos e Urba-
nistas e as Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura 
e Urbanismo. 

Há ainda informações sobre Salário Mínimo Profissio-
nal, Normas da ABNT e legislações urbanas e ambientais. 
Vale lembrar que você pode baixar a versão online disponí-
vel no site do CAU/SE ou através do link http://www.cause.
gov.br/?p=9318 

 O conteúdo do Manual é uma revisão e ampliação do 
Almanarq, publicação produzida pela Federação Nacional 
dos Arquitetos (FNA) pela última vez em 1998. A produ-
ção desta nova edição foi sugerida pela FNA e aprovada por 
unanimidade pelo Colegiado Permanente das Entidades Na-
cionais dos Arquitetos e Urbanistas (CEAU), composto pelo 
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a Federação Nacio-
nal dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), a Associação Brasi-
leira de Escritórios de Arquitetura (AsBEA), a Associação 
Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) e a 
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP),

Manual do Arquiteto e Urbanista: 
tudo o que você precisa saber 

sobre a profissão
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Cecilia Lima -  RP: 3268/DRT/PB

A resposta é não! Veja 5 coisas que não são 
obrigação do síndico mas frequentemente lhe 

são solicitadas

Ao assumirem o cargo de síndico de 
condomínio muitas pessoas se queixam da 
pressão sofrida para dar conta de todas as 
demandas do prédio. Há muita cobrança e 
pouca contribuição com a figura do síndico e 
isso muitas vezes pode acarretar para ela uma 
sobrecarga de responsabilidades a qual não é 
obrigada a suportar. 

Dentro do condomínio, é necessário que se 
estabeleçam limites na privacidade do síndico, 
afinal, ele é um morador como qualquer outro. 
Separamos 10 fatos que frequentemente 
ocorrem no condomínio, mas não são de 
obrigação do síndico. 

Confira!

O síndico é obrigado a tudo?
1 - Atender a todos a qualquer horário
Muitas pessoas acham que o síndico - por 

ocupar este cargo - é obrigado a atender as 
pessoas (seja por telefone ou pessoalmente) a 
qualquer horário, abrindo mão de sua rotina 
própria para resolver problemas do condomínio. 

2 - Resolver brigas entre vizinhos
O síndico pode ajudar sendo mediador de 

conflitos, contudo essa não é uma obrigação 
sua. Os moradores precisam se entender por 
conta própria e não cabe ao síndico servir de 
“juiz” para ponderar a situação. A exceção é 
apenas quando o motivo da briga diz respeito 
ao condomínio e possa prejudicá-lo de alguma 
maneira que necessite da intervenção do 
síndico.

3 - Cobrar inadimplentes pessoalmente
O síndico pode negociar com devedores 

desde que seja de sua vontade. Entretanto, 
ele não é obrigado a cobrar um por um os 
condôminos. Para isso, o condomínio deve ter 

maneiras formais de efetuar essa cobrança, seja 
por boleto bancário, cartas de advertência ou 
empresas de cobrança. 

4 - Pedir silêncio
Muitos condôminos ligam ou interfonam 

para o síndico solicitando providências em 
relação a algum vizinho barulhento, contudo, 
essa não é uma obrigação do síndico. A queixa 
deve ser formalizada via livro de ocorrências e 
posteriormente o síndico pode aplicar a punição 
prevista formalmente, mas não é obrigado a ir 
chamar a atenção do morador que perturba.

5 - Pagar do próprio bolso
As finanças do condomínio devem ser 

totalmente separadas das do síndico. Ele 
não tem obrigação de pagar nada do próprio 
bolso: material de escritório, impressão de 
documentos, ferramentas, pequenos reparos ou 
manutenções. Não importa o valor do produto 
ou serviço, ele deve ser pago com recursos do 
condomínio e não do síndico
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GUSTAVO TENÓRIO CAVALCANTE SILVA 
Advogado e Consultor Jurídico / OAB/SE 534-B

No mês passado, tratamos sobre a responsabilidade 
pela entrega de correspondências ao condômino/

morador. Vimos que a Lei de Serviços postais atribui 
responsabilidade ao condomínio, ao funcionário, 
zelador ou síndico, conforme o caso, pelo extravio 
ou pela violação da correspondência. Nesta semana, 
vamos aprofundar numa situação mais delicada: e 
quando se tratar de um Mandado Judicial de Citação? 
Haveria responsabilização pelo atraso da entrega 
ao condômino citado? O porteiro tem poderes para 
receber esse tipo de mandado em nome do condômino? 
E se o prazo para resposta no processo correr sem que 
o condômino saiba, o que acontece? Vejamos a seguir 
alguns esclarecimentos quanto a essas questões.

Antes de mais nada, cumpre-nos definir o que vem 
a ser um Mandado de Citação. Segundo o Novo Código 
de Processo Civil de 2015, em seu artigo 238, “Citação” 
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado 
ou eventual interessado para integrar uma relação 
processual. A ideia de “Mandado Judicial”, a grosso 
modo, é a de um mandamento, uma convocação, um 
“chamamento” (num sentido popular, e não jurídico 
da expressão). Em suma, é como uma convocação feita 

Entrega de correspondências em condomínios: mandado judicial de citação
pelo juiz a um cidadão para que este componha um dos 
polos de um processo judicial (como réu, executado ou 
interessado na demanda).

O artigo 246 do Código indica uma série de espécies 
de citação. No entanto, entende-se que, em regra, a 
citação será feita pelos correios, através do Aviso de 
Recebimento, vulgo A.R. a citação feita a Pessoa Física/
Natural é, de preferência, feita em sua pessoa (caráter 
personalíssimo). Mas há situações dispostas no próprio 
CPC/2015 em que se abrem exceções. Uma notória 
que mudou o entendimento jurisprudencial anterior 
ao advento do código (cristalizado na Súmula 429 do 
STJ) é o caso da Citação entregue em condomínios 
residenciais. O parágrafo 4º do artigo 248 informa que 
“nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a 
funcionário da portaria responsável pelo recebimento 
de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o 
recebimento, se declarar, POR ESCRITO, sob as penas da 
lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

Mostra-se de extrema importância o conhecimento 
dessa regra processual ao Síndico e, principalmente, aos 
funcionários do condomínio que trabalham na portaria. 
Se recebido pelo porteiro o mandado de citação, o 
prazo para defesa do condômino correrá normalmente 
assim que o mandado assinado (pelo porteiro) chegar à 

Justiça e for juntada (introduzida) nos autos do processo 
correspondente. Pode acontecer desse prazo correr e o 
condômino citado sequer saber que existe uma ação judicial 
contra ele, na hipótese de o condomínio não lhe entregar 
em mãos a correspondência com o mandado de citação 
em tempo hábil para defesa. Imagina que confusão seria! 
Ademais, também se faz imprescindível que os funcionários 
dos Correios também saibam dessa situação de modo a se 
evitar que cidadãos acionados na Justiça sofram prejuízos 
sem ter a ciência ou o controle da situação.

A citação feita ao porteiro se presume válida, regular. 
É certo que, num eventual atraso com o consequente 
esgotamento do prazo de defesa/resposta do 
condômino-citado, caberia o difícil(imo) trabalho de se 
anular a referida citação. Ao funcionário que não tenha 
recusado expressamente (por escrito) o recebimento 
da correspondência com a citação, nessa situação 
catastrófica, sujeitar-se-ia a responsabilização judicial, 
como na indenização por danos morais e, até, conforme 
o caso, por danos morais – assim como o Condomínio 
e a sua administração. Assim, digamos que a moral da 
história seja a necessidade de um treinamento jurídico 
procedimental com os funcionários do condomínio, 
bem como a presença de uma assistência advocatícia 
especializada, com o fito de se evitar situações 
desagradáveis como essa. 



11Ano II • Nº 15 • ABRIL 2017 • Aracaju/SE

Formas de lidar com a questão das drogas em condomínio

A pedido de síndicos e leitores traremos 
nesta edição tema extremamente 

polêmico que vem ser o “crime” do uso e 
tráfico de entorpecentes em condomínios.

Primeiramente, devemos informar que o 
consumo e venda de entorpecentes é crime 
previsto no Código Penal Brasileiro. Todavia, 
a diferença é que em caso de consumo a pena 
é branda para o usuário, ao contrário do 

tráfico onde o criminoso ficará anos preso.
Como proceder nesses casos nas 

dependências do condomínio? Sempre 
nesses casos, devemos em primeira hipótese, 
chamar o infrator para uma conversa franca e 
amigável, tentando uma negociação a fim de 
resolver o impasse formado. O síndico deverá 
procurar o morador em momento oportuno, 
e alerta-lo sobre as regras do local que estará 
sujeito a multa em caso de reincidência.

Em caso de menores a “família” deverá ser 
informada do ocorrido, com a finalidade de 
que sejam efetivadas as medidas necessárias 
ao caso, lembrando que a prevenção e 
conscientização sempre serão os melhores 
caminhos a serem percorridos nesses casos.

A abordagem ao morador deverá ser feita 
com muita cautela, seja pelo fato do uso de 
entorpecentes ou tráfico nas dependências 
do condomínio, em caso de reincidência, 
“jamais o síndico deverá se envolver com o 
caso pessoalmente”; o melhor caminho é 
uma denúncia anônima perante a autoridade 
policial competente, o mais breve possível, 
para segurança de todos os moradores do 
condomínio.

Já nos casos em que o morador utiliza 
entorpecentes em sua residência, se torna 
mais complexo ainda o caso em razão de ser 
área privativa, porém em caso de reclamações 
de forma contumaz e fundamentada dos 
outros condôminos, em razão de fumaça 
excessiva, a título exemplificativo, a questão 
passará para alçada da gestão do condomínio.

Como já frisamos anteriormente a 
prevenção do condomínio, sempre é o melhor 
caminho nesses casos. Segue abaixo dicas 
para síndicos e funcionários:

1. Palestras, cartazes e informativos 
alertando para os malefícios do uso de 
entorpecentes, bem como para as punições 
do uso nas áreas comuns do condomínio;

2. Capacitação aos colaboradores (síndico, 
segurança, porteiro, serviços gerais, etc.;

3. Falar estritamente o necessário e jamais 
discutir com o usuário;

4. Falar sempre em nome da administração 

e do síndico, a fim de impor respeito aos 
usuários de drogas;

5. O uso de câmeras funciona apenas como 
instrumento de proteção e controle, mas 
ajuda a restringir o consumo;

6. Informe aos familiares dos usuários e a 
todos os moradores que atos dessa natureza 
são ilegais, podendo resultar em multa e nos 
casos mais graves até em cadeia;

7. Orientação de ronda, segurança e 
iluminação reforçada para prevenção do uso 
de entorpecentes em áreas comuns.

JULIANO LOPES
Advogado especialista em direito imobiliário, membro da 
comissão de direito imobiliário da OAB/SE, membro da 
Câmara Imobiliária da Fecomércio/SE.
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Um dia, estava em um taxi, 
quando, de repente, um 

carro saiu do estacionamento 
na nossa frente... O motorista 
do taxi pisou fundo no freio... 
Cantou pneu... Deslizou e 
escapou do outro carro por 
muito pouco...

O motorista do outro 
carro colocou a mão para fora 
e começou a gritar em nossa 

direção... Xingando e fazendo gestos obscenos... 
Mas o motorista do táxi, apenas, sorriu e acenou, 
amigavelmente, para o outro motorista...

Refeito do susto, eu perguntei: Como você 
consegue ficar tão tranquilo? Este cara quase 
arrebentou seu carro e nos matou!

Foi quando o motorista do táxi me ensinou o 
que eu agora chamo “O lixo nosso de cada dia”... Ele 
explicou que muitas pessoas são como caminhões 
de lixo. Andam por aí carregadas de frustrações, 
cheias de raiva, e de desapontamento... E à medida 
em que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de 
um lugar para descarregar, e às vezes descarregam 
sobre a gente. Nessas ocasiões, o melhor é sorrir, 
acenar, desejar-lhes o bem, e seguir em frente... Não 
pegue o lixo de alguém, para depois espalhar sobre 
outras pessoas no trabalho, em casa, ou nas ruas...

Saiba que pessoas bem sucedidas não deixam os 
seus caminhões de lixo estragarem o dia... Não faz 
nada bem levantar cedo, de manhã, com remorso... 
O melhor é amar as pessoas que te tratam bem e 
orar pelas pessoas que não fazem isso.

Agora, quero te convidar a fazer um exercício 
de reflexão: Imagine uma lixeira cheia de lixo de 
todo tipo, bem suja... Você seria capaz de enfiar a 
mão nessa lata de lixo? Obviamente, a resposta será 
negativa.

O lixo nosso de cada dia
Numa segunda situação, imagine agora que, 

no fundo do lixo, exista algo que seja realmente 
importante para você. Pode ser dinheiro, a 
possibilidade de estabelecer uma relação com a 
pessoa que você queira, uma promoção no trabalho 
ou a cura de alguma doença... Agora, você enfiaria 
a mão no lixo?

Se aquilo que você quer for verdadeiramente 
importante, você enfiará a mão na lixeira... É 
possível que você sinta nojo, mas diferentemente 
da primeira situação, nesta segunda, “sentir nojo” 
fará sentido, em função do seu propósito.

Se você levanta pela manhã e, sinceramente, 
seu pensamento sobre si mesmo e sobre o que 
acontecerá em seu dia não é muito “positivo”. Você 
tende a dar voltas na cabeça, sua mente começa a 
repetir frases como: Nada dá certo para mim, sou 
um lixo, nunca me darei bem nesse trabalho etc.

O que você costuma fazer com esses 
pensamentos? Você está disposto a suportar o 
cansaço e os imprevistos e a enfiar a mão na lixeira 
para alcançar o que há de valioso no fundo dela?  
Ou, pelo contrário, você vai surtar com esses 
pensamentos e se jogar dentro da lixeira?

Independentemente de como se sinta, os 
pensamentos e sentimentos são automáticos, mas 
nem por isso devemos jogar tudo no lixo. Pense 
nos custos e benefícios de se deixar levar por seus 
pensamentos e pese as consequências.

Certamente, se você agir sem se deixar levar, 
os pensamentos não deixarão de existir, mas 
seu controle sobre eles lhe permitirá agir com 
inteligência emocional, mantendo-se no caminho, 
esforçando-se, persistindo e encontrando forças 
para atravessar as dificuldades. 

Dessa forma, ao final do processo, você 
desfrutará da alegria e do orgulho de ter conseguido 
alcançar o objetivo...

Edmar Nogueira
da Rocha
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Cada vez mais cedo as crianças estão se conectando 
a rede mundial de computadores, também 

conhecida como internet. 
É bem comum encontrarmos crianças de 3, 4 ou 5 

anos mexendo em algum dispositivo eletrônico que 
tem acesso à internet. 

Antes mesmo de aprenderem a escrever, nossos 
pequeninos já são capazes de fazer buscas no Google 
utilizando comandos de voz! 

Principalmente em nossos condomínios, onde a 
justa proteção que damos as nossas famílias, acaba 
por isolar nossas crianças, é comum que a internet 
seja a porta de acesso ao mundo para nossos filhos.

Mas até que ponto podemos confiar um dispositivo 
conectado à rede mundial de computadores a uma 
criança? 

Muitos pais tem um conceito equivocado sobre a 
internet. 

Em uma pesquisa recente realizada pela Quartz, 
55% dos brasileiros responderam que o Facebook é a 
internet. Uma grande empresa da área de tecnologia 
afirma que essa falta de conhecimento representa um 
grave perigo à saúde da internet: “Sem conhecimento 
da internet, não podemos esperar que as pessoas 

entendam o que a internet pode fazer por elas, ou 
por que elas devem se importar [com a internet].” 
A rede mundial de computadores vai muito além de 
Facebook, Google e YouTube. A web é uma grande 
fonte de entretenimento e conhecimento. 

Crianças que utilizam a internet sem supervisão 
estão totalmente suscetíveis a terem contato com 
pedofilia, pornografia e crimes virtuais. 

E como são crianças, elas em geral não sabem as 
consequências das suas atitudes, são inocentes e por 
vezes não conseguem distinguir o certo do errado. 

Como devemos então ensinar a criançada a se 
comportar no mundo virtual? 

Ensine seu filho a estabelecer prioridades e a 
aproveitar bem o tempo. Se seu filho passa tempo 
demais na internet, estabeleça limites — até mesmo 
por usando um cronômetro, se necessário. 

Jamais permita colocar informações pessoais em 
sites de relacionamento. Não permita que seu filho 
coloque número de telefone, endereço da casa ou 
escola ou qualquer outro tipo de informação que 
possa facilitar ele ser encontrado. 

Nunca fale com estranhos. Não falar com 
estranhos é um dos primeiros ensinamentos que os 

pais dão aos seus filhos na vida. Ensine a eles que 
na Internet não é diferente. A suposta proteção 
que acham que possuem por estarem atrás de uma 
tela não é real, então, deixe isso bem claro para as 
crianças. 

Mas e você como síndico? Como pode ajudar a 
manter as crianças do seu condomínio seguras dos 
perigos virtuais?

Com informação! 
-Faça um cartaz com os cuidados básicos que 

todo pai deve ter em relação a isso!
-Convide um professor para fazer uma palestra 

divertida para a criançada do condomínio!
- Busque limitar a internet de livre acesso das 

áreas publicas do condomínio, de forma que em 
alguns lugares as pessoas possam se desconectar do 
mundo virtual e apenas aproveitar o mundo real!

Claro que essas são apenas algumas dicas de 
como proteger nossas crianças na internet. Cuidado 
nunca é demais e supervisão é essencial!

Mês que vem estaremos de volta com mais dicas!

Celinet – conectando você ao mundo!
www.celinet.com.br 

Crianças e internet: A segurança além dos muros do condomínio!
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ministração do condomínio 
se torna imprescindível para 
organizar e manter ordem 
sobre a área comum. O Sin-
dico Profissional estará des-
provido de vínculos com mo-
radores e empregados, dessa 
forma facilitará a gestão do 
condomínio.

Qual tipo de condomí-
nio um Síndico profissional 
pode atuar?

Nos mais diversos tipos 
de condomínios como: De pe-
queno e grande porte, condo-
mínio-clube, condomínios horizontais e verticais, residenciais ou comerciais, podendo atuar 
em 2 ou 3 locais ao mesmo tempo. O Síndico Profissional tem sido uma demanda dos condo-
mínios residenciais com muitas unidades e também dos condomínios comerciais. A procura 
pelo Síndico Profissional vem aumentando, devido o aumento dos condomínios-clube.

Como o condomínio saberá se o síndico está habilitado, de fato, como Síndico 
profissional?

Para ocupar essa função é necessária a capacitação eficiente e isso engloba conhecimentos 
específicos nas seguintes áreas: Administrativa, Contábil, Financeira, Legislação, Engenharia 
e Manutenção. Em Sergipe, tem empresa que durante a formação de Síndico Profissional, 
também trabalha a questão comportamental do síndico, visto que o mesmo ocupa um cargo 
de liderança. 

O ideal, para escolher um síndico, tanto morador quanto profissional, é avaliar o currículo 
da pessoa, cursos que já fez, comprovado com certificações.

Por que o Síndico responde cível e criminalmente pelo condomínio? 
Segundo a lei, compete ao síndico: Convocar assembleias; Representar o condomínio 

legalmente; Informar imediatamente sobre problemas judiciais ou administrativos; Cumprir 
e fazer cumprir a convenção e as determinações da assembleia; Zelar pela conservação das 
áreas comuns e pela prestação de serviços; Elaborar o orçamento da receita e da despesa a 
cada ano; Cobrar dos condôminos as contribuições e as eventuais multas; Prestar contas à 
assembleia, anualmente e quando exigidas; Realizar o seguro do prédio. Essas são algumas 
das atribuições do Síndico Profissional que se não forem cumpridas ele responderá cível e 
criminalmente. 

Onde o condomínio e o Síndico profissional podem obter maiores conhecimentos 
sobre a questão das competências e responsabilidades dessa função?

Durante a Formação de Síndico Profissional e Gestão de Condomínio, o profissional terá 
todas as informações pertinentes a essa questão. Também, é extremamente importante para as 
pessoas que fazem parte do Conselho Fiscal fazerem essa formação, assim, estarão habilitadas 
para entender e fiscalizar as atividades do Síndico Profissional, assim como, orientá-lo na 
tomadas de decisões quando necessário, em prol de toda a comunidade condominial.

Qual a remuneração do Síndico Profissional?
Atualmente, não existe tabela sobre valores pagos ao Síndico Profissional, há uma 

variação no que se refere à remuneração do Síndico Profissional. Dependerá muito do porte 
do condomínio, atribuições do síndico, carga horária, assim como, se deve verificar o que 
manda o regimento interno do condomínio. Entretanto, o valor no mercado imobiliário está 
variando entre 2 mil reais e 8 mil reais, no que tange contratar um Síndico Profissional. 
Por isso, é imprescindível fazer uma contratação assertiva. O condomínio precisa contratar 
um profissional que deseje ser Síndico Profissional no sentido de alcançar resultados 
extraordinários e fazer uma gestão consciente, minimizando a possibilidade de riscos.

Me coloco, à disposição para tirar quaisquer dúvida sobre o assunto, caso seja do seu 
interesse.

Considerando o atual crescimento imobiliário e levando em 
consideração a falta de moradores interessados em atuar 

como Síndicos, surge uma nova profissão, o Síndico Profissional, 
com boa possibilidade de ganho e oportunidade cada vez maior 
de geração de vagas. 

A era de escolher o síndico “tapa buraco”, acabou. Sim! Tem 
condomínios que escolhem pessoas para quebrar um galho, e se 
esquecem de que o síndico, pela lei, é a pessoa que responde civil 
e criminalmente pelo condomínio.

Neste artigo, eu trago alguns questionamentos que os 
condomínios têm em relação o Síndico Profissional.

Por que o Condomínio deve contratar um Síndico profissional?
A profissionalização do Síndico torna-se imprescindível, tendo em conta que os 

condomínios começam a atuar como empresas estruturadas, e esses profissionais são 
representantes legais da massa condominial, em repartições públicas, federais, estaduais, 
municipais, autarquias, tribunais, no comércio e em bancos.

Qual a vantagem para o condomínio contratar um Síndico Profissional?
Manter a gestão profissional. Um condomínio é uma comunidade de direito, onde várias 

pessoas são titulares, incidindo sobre o mesmo objeto. Como existem bens pertencentes a 
proprietários diversos, existe uma superposição de propriedades distintas e separadas, em 
que cada proprietário possui domínio único e exclusivo sobre sua unidade, mas também tem 
propriedade dividida ou compartilhada nos ambientes de uso comum. Por ser assim, a ad-

Quanto custa ‘não’ contratar um Síndico Profissional?

Erenita Sousa 
Consultora e Coach 
(79) 9 9961-5636 (zap) 
contato@intccoaching.com.br 
Facebook: Erenita Sousa 



Atendimento via WhatsApp        

(79) 9 9979-4222

Na hora de escolher uma
imobiliária não dá para

abrir mão da tranquilidade
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FÁBIO SILVA
Graduado em engenharia de produção mecânica, 
CREA-SE  270803310-7 
MBA em gestão empresarial 
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Tubulação, é o conjunto de dutos, tubos, 
conexões, registros, etc, interligados entre si 

para proporcionar o transporte e distribuição de 
fluidos. Ex. água, esgoto, gás, etc.

Tubo são elementos vazados e com seção 
constante utilizados para transporte de fluidos. 

As tubulações funcionam da seguinte maneira: 
há uma entrada de água no condomínio. Essa água 
geralmente é distribuída por prumadas e depois por 
ramais, até chegar nos pontos de uso da água, como 
torneiras, chuveiros, máquina de lavar roupa, etc. 

Geralmente há dois tipos de encanamento de 
água: um que atende a cozinha e outro que atende 
aos banheiros e a lavanderia.

Na “saída” do condomínio, o encanamento da 
cozinha e lavanderia terminam na caixa de gordura, 
enquanto que a parte advinda dos banheiros 
termina na caixa de esgoto.

Assim como tudo ao nosso redor tem vida útil, as 
instalações hidráulicas não fogem esta regra. Tal vida 
útil esta relacionada ao tipo de material utilizado 
consoante ao serviço executado, a manutenção dos 
sistemas e utilização dos mesmos.  

POR QUE OS CANOS ENTOPEM?
Os principais motivos são:
Resto de material oriundos da construção: É 

padrão de execução de projetos que as tubulações 
sejam lançadas e em seguida cobertas por alvenarias, 
assim há o procedimento de tamponá-las a fim de 
evitar a queda de materiais nestas, porém incidentes 

Por que os canos entopem?
podem acontecer ou até mesmo mal intencionados 
provocarem o depósito de materiais nas tubulações. 

Ausência de Manutenção Preventiva: Todos 
os sistemas devem passar por inspeções, testes 
e avaliações periodicamente a fim de identificar 
alterações de funcionamento detectando e 
eliminado o causador. Citam-se abaixo algumas 
alterações de funcionamento que alerta para um 
possível problema:

Redução de vazão e de pressão em aparelhos 
sanitários;

Obstrução gradual de orifícios de duchas e 
chuveiros;

Acúmulo excessivo de água de chuva em 
superfícies dotadas de ralos;

Descarte Incorreto de Materiais pelos Usuários: 
Quando da ocorrência do sinistro, ao inspecionar 
as tubulações e caixas, é muito improvável não 
encontrarmos itens que não devem ser descartados 
pelo encanamento como fraldas, absorventes, papel 
higiênico, palha de aço, preservativos, mexas de 
cabelo, etc...

Além dos materiais citados, temo ainda o óleo 
de cozinha que é causador de danos a este tipo 
de instalações, pois se juntam a outros materiais 
e formam crostas que reduzem e até bloqueiam 
o fluxo dos fluidos. Não o bastante esse óleo que 
vai para rios e mares a cada 1 litro despejado e 
capaz de contaminar até 1 milhão de litros de água 
comprometendo ainda o solo.

Para tal sugere-se providenciar um recipiente 
do tipo galão ou tonel para que este material seja 
depositado e entregue a empresas especializadas 
no descarte ou reciclagem. Há casos em que se 
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negocia por produtos de limpeza ou outros a serem 
utilizados no empreendimento. 

Em sua grande maioria principalmente os 
empreendimentos mais novos, dispõem da famosa 
caixa de gordura, pois apesar das campanhas de 
conscientização ainda observa-se a desobediência, 
além de que mesmo com todo cuidado no descarte 
é impossível que parte deste produto não vá por 
ralo abaixo. Este recipiente deve ser esgotado 
periodicamente a fim de evitar transbordos e 
contaminações de solo ou até mesmo contaminação 
das águas pluviais, que são passiveis de multas 
pelos órgãos ambientais. Essa manutenção deve 
ser realizada por empresa especializada na 
remoção e descarte deste tipo de material, a não 
obediências das legislações poderá responsabilizar 
o condomínio. 

Há vários relatos de ocorrências de transbordos 
de esgotos em condomínios de diferentes níveis 
e áreas. Os danos quando desta ocorrência 
são basicamente imensuráveis, pois nas áreas 
particulares há bens e objetos com valores 
superiores ao financeiro, situações que acarretam 
em indenizações judiciais por conta do sinistro.

Tudo o apresentado neste podem ser 
aprofundados nas NBR’s que regem este tipo 
de sistemas para tal citam-se as seguintes: NBR 
15575:2013; NBR 5674:2012; NBR 14037:2011

Os sistemas hidráulicos prediais são constituídos 
por uma enorme diversidade de componentes com 
distintos requisitos de desempenho, durabilidades 
variadas etc. Assim, o Gestor Condominial deve 
ficar bastante atento às orientações estabelecidas 
pelas normas da ABNT, projetos de instalações e 
manuais de funcionamento dos sistemas e respeitar 
as periodicidades de manutenção, a fim de garantir 
o melhor funcionamento dos sistemas e evitar 
sinistros. 
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Normalmente, nos primeiros meses de um novo ano, os 
condomínios se movimentam em algumas assembleias. 

Dentre os principais temas, encontram-se os reajustes de 
taxas condominiais em virtude de aumentos anuais (como 
salários e encargos sociais decorrentes) e, principalmente, as 
eleições para síndico. Com o aumento das responsabilidades 
particulares, cada vez menos condôminos tem se disposto a 
exercer esta função, o que acaba gerando alguns problemas. 

O primeiro, de ordem jurídica e administrativa, é que a 
falta de um síndico no condomínio o torna irregular. A figura 
do síndico é fundamental para a representação judicial e 
extrajudicialmente do condomínio e sua ausência pode 
acarretar inúmeros problemas perante bancos, Receita 
Federal, judiciário, etc. Desta feita, deve ser evitado que um 
condomínio permaneça sem um síndico.

Desmistificando um dos sensos-comuns, de acordo com 
o Código Civil, o síndico não precisa ser necessariamente 
morador ou proprietário de uma unidade. A Lei em seu 
Art. 1.347 dispõe: “A assembleia escolherá um síndico, que 
poderá não ser condômino, para administrar o condomínio, 

por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-
se”. Assim, a figura do síndico profissional (pessoa física) ou 
mesmo a contratação de uma empresa (pessoa jurídica) para 
gerir administrativamente o condomínio surge como uma 
possibilidade, ancorado pelo Art. Art. 1.348, §1º, do CC/02.

O parágrafo segundo do mesmo artigo complementa: 
“O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, 
os poderes de representação ou as funções administrativas, 
mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em 
contrário da convenção”. Ou seja, a assembleia condominial é 
soberana para gerir quem representará o bem comum.

Incentivos
Para atrair o interesse de candidatos (moradores ou 

não) os condomínios podem criar mecanismos de incentivo, 
como despesas custeadas pelo condomínio, remuneração e 
até descontos ou isenção nas taxas condominiais (em caso 
de moradores). É preciso verificar, entretanto, se a convenção 
condominial prevê tais benefícios. Caso ela seja omissa, os 
editais de convocação das assembleias com esta finalidade 
devem estar muito claros, bem como as atas das mesmas – 
sob pena de nulidade.

Outra ideia possível é alterar a forma de escolha do 
síndico. Embora a eleição seja a forma mais difundida, existem 
outras maneiras como sorteios e até mesmo rodízio entre os 
membros escolhidos para os conselhos fiscais, por exemplo, 

amparado pelo Art. 1.356 do CC.
Destaca-se que a posição de síndico exige responsabilidade 

e compromisso com o bem comum. Assim, a escolha do 
ocupante desta função deve ser feita com base em critérios 
objetivos e voltados não somente para os benefícios, mas para 
os deveres deste para com os demais condôminos. Da mesma 
forma, a escolha do Conselho Fiscal deve ser outro ponto chave, 
para se fazer o acompanhamento e assessoramento do síndico.

O que fazer quando nenhum morador deseja ser síndico no condomínio?
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