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O Síndico, que será eleito em assembleia, será 
o responsável pela gestão do condomínio, 
tendo diversas responsabilidades. E dentre 
elas estão manter a ordem, disciplina e 
segurança do edifício, além de responder 
legalmente pelo condomínio.

Confira na pág 8.

Gestão de Facilidades
contato@fmec.com.br

(79)  3022-1451

Saiba como ocorre a destituição do Síndico
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EDITORA

Quem é ou foi síndico sabe que um 
dos principais desafios da gestão 

condominial é lidar com os diversos 
conflitos que surgem no dia a dia. 
Em virtude da complexidade da vida 
condominial, é natural que as diver-
gências entre condôminos existam 
e o papel do síndico acaba recaindo 
necessariamente na função de me-
diar essas divergências.

O problema é que pouco se fala a 
esse respeito e são escassos os trei-
namentos voltados exclusivamente 
à gestão de conflitos condominiais. 
Dessa forma, o síndico se vê obrigado 
a aprender por si só como lidar com 
esses conflitos de modo muitas vezes 
empírico e algumas delas sem a efeti-
vidade real na solução da disputa.

O meio adequado de lidar com conflitos no condomínio
A primeira coisa que se deve per-

ceber é que o conflito é algo natural 
à condição humana e dessa forma o 
ideal seria na maioria das vezes não 
evitá-lo, mas sim trabalhá-lo adequa-
damente. 

COMO TRABALHAR OS CONFLI-

TOS DE MODO ADEQUADO?
Um dos mecanismos que podem 

ser utilizados para o tratamento dos 
conflitos no dia a dia condominial é a 
mediação. A mediação vem sendo mui-
to debatida no país, sobretudo a par-
tir da edição da Lei n. 13.140/2015, 

SAULO ÁLVARES CARVALHO 
DE JESUS
Advogado OAB/SE 9.605, Mediador 
de Conflitos e Gestor Condominial
Vice-Presidente da Comissão de 
Mediação, Conciliação e Arbitragem 
da OAB/SE
E-mail: contato@
alvarescarvalhoadvocacia.adv.br
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que regulamentou o instituto no Brasil.
Em síntese, trata-se de uma técnica de solução 

de disputas na qual uma terceira pessoa (que no 
nosso caso poderia ser o próprio síndico) atuaria 
como facilitador da comunicação entre as partes, 
de modo que elas pudessem superar suas divergên-
cias e chegar a um acordo.

Em termos legais, não há exigência de formação 
específica para a atuação do mediador de conflitos 
particulares, o chamado mediador extrajudicial, 
que atua fora dos tribunais, porém, é recomendá-
vel sim que esse mediador detenha certos conheci-
mentos acerca da técnica.

Em que pese a mediação exija um procedimento 
formal, nos ditames da legislação específica, sabe-
mos que no dia a dia condominial os conflitos nem 
sempre demandam exagerado formalismo, sendo a 
mediação empregada de modo muito mais simples, 
em tratativas orais entre o síndico e as partes.

O QUE UM MEDIADOR DE CONFLITOS DEVE 
OBSERVAR NA MEDIAÇÃO DO DIA A DIA?

Primeiramente, é preciso que o síndico media-
dor saiba escutar. Escutar é ouvir com atenção as 
demandas que os condôminos trazem até você, ain-
da que num primeiro momento elas possam soar 
como absurdas ou desproporcionais. O simples fato 
de escutar as partes demonstra respeito e esse res-

peito é fundamental para o sucesso da mediação.
Além de escutar, é preciso saber adiar o julga-

mento. Enquanto escuta evite demonstrar senti-
mentos de aprovação ou desaprovação ao que está 
sendo dito. Apenas escute. Seja técnico nessa abor-
dagem. Muitas vezes, quando algum morador traz 
uma demanda a você, ele espera que você imedia-
tamente concorde com ele, lhe dê razão. Resista a 
isso. O sucesso da mediação reside na imparciali-
dade do mediador e para tal você deve deixar de 
lado as suas próprias impressões e julgamentos.

Já que falamos em imparcialidade, lembre de 
dar à todas as partes envolvidas na disputa a mes-
ma atenção. O segredo para obter o respeito da 
comunidade à qual você gerencia é tratar a todos 
de modo imparcial, sem prerrogativas e/ou privi-
légios. Lembre-se que, independente da suas re-
lações de amizade, a função de síndico é uma ati-
vidade em certa medida profissional, e como tal a 
postura deve ser observada em tempo integral.

E como falamos em amizades, lembre-se de que 
será muito mais fácil mediar conflitos em que seus 
amigos e/ou familiares não estejam envolvidos. Isso 
porque quando temos pessoas muito próximas en-
volvidas nas disputas, tendemos a agir de modo mui-
to mais passional e isso pode comprometer significa-
tivamente o processo. Nesses casos, é melhor que o 

próprio síndico indique 
uma pessoa de confian-
ça e com perfil de me-
diador para intermediar 
o diálogo.

Outra coisa funda-
mental é a confiden-
cialidade. O síndico 
mediador deve manter 
absoluto sigilo daquilo 
que for debatido nos 
diálogos para a solução 
da disputa. Vale desta-
car que a confidencia-
lidade é um princípio 
previsto na própria Lei 
de Mediação, em seu 
Art. 2º, inciso VII.

Enfim, se os con-
flitos são naturais e o 
síndico é muitas vezes 
impelido a atuar nes-
ses casos, então é pre-
ciso que ele saiba como 
utilizar a mediação 
de modo efetivo para 
auxiliar as partes na 
solução das disputas. 
Lembre-se que o gestor 
é peça-chave no bem-
-estar da comunidade 
que lidera!

Sucesso!
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Nenhum condomínio tem autonomia para 
proibir a presença de animais de estimação, 

salvo em casos extremos em que esses ofereçam 
perigo à comunidade. Afora essa situação, 
condôminos têm sim o direito de criarem seus 
pets. Contudo, é necessário estar ciente de 
que a vida na coletividade requer normas de 
comportamento e é preciso respeitar isso. 

Listamos abaixo 8 regras de etiqueta para 
animais de estimação (e principalmente seus 
donos) em condomínio:

1) Cães com coleira e guia sempre
Não importa o tamanho, raça ou nível de 

agressividade do cão: ele precisa estar de coleira 
e ser guiado acompanhado pelo seu tutor. Não 
é porque são permitidos no condomínio que 
eles podem transitar soltos por onde quiserem, 
existem limites.

2) Sujou e limpou

Regras de etiqueta para Pets
O correto é não permitir que os animais façam 

suas necessidades dentro do condomínio. Porém, 
em se tratando de seres irracionais, é impossível 
prever quando isso irá ocorrer ou proibi-los. 
Fezes e urina devem ser imediatamente limpas 
pelo dono do animal e não por funcionários de 
limpeza do prédio.

3) Jardim não é banheiro
Lugar para passeio é a rua. Não se deve 

permitir que cães e gatos ou outros pets utilizem 
o jardim ou caixas de areia de playground para 
defecarem ou urinarem. Isso é anti-higiênico e 
pode propagar doenças.

4) Trânsito por locais adequados
A entrada, circulação e saída dos animais 

devem obedecer a regras. Em alguns prédios, 
esse acesso é feito apenas pela garagem. O 
elevador indicado para eles é o de serviço.

5) Não imponha o contato
Se você chama o elevador e ele já está ocupado 

com alguém, aguarde-o sair para poder entrar 
com seu animal. Os demais condôminos banir 
o seu pet do condomínio, mas também não são 
obrigados a ter contato próximo ele.

6) Controle o barulho
Cães latem, gatos miam, pássaros piam, enfim, 

todos os animais emitem sonso. É da natureza 
deles, mas cabe ao dono saber controlar o nível 
desses ruídos para não incomodar a vizinhança. 

7) Controle a agressividade
Nem todos os cães são agressivos, porém 

algumas raças são mais predispostas a esse 
comportamento temperamental. Se o seu cão for 
assim, deve-se utilizar focinheira como medida 
de segurança.

8) Cuide da saúde do pet
Cartão de vacinação em dia e hábitos de 

higiene devem ser rigorosamente mantidos, pois 
animais de estimação podem transmitir doenças 
a outros animais ou mesmo a moradores.
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MAÍSA FERREIRA
Contadora

Atualmente a contabilidade é uma das 
ferramentas mais importantes para o 

controle nas tomadas de decisões. Quando 
se fala de contabilidade de condomínios 
surgem muitas dúvidas: Quem faz as 
prestações de contas? Quais as principais 
informações que todos devem saber para 
elaborar as demonstrações contábeis? 

Não existe a obrigatoriedade das 
instituições (condomínios) contratarem 
um profissional especifico para 
contabilidade, pois a responsabilidade 

Como é feita a contabilidade em condomínios?
pelas demonstrações contábeis é do 
sindico eleito. Caso o mesmo opte por fazer 
a contabilidade, ele deverá obedecer aos 
princípios contábeis aplicáveis a todas as 
entidades, em especial os previstos na ITG 
2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucros, 
aprovada pela Resolução CFC Nº 1.409/12.

A orientação é que os síndicos contem com 
o apoio de um profissional capacitado para 
realizar as prestações de conta. O contador 
deve, rigorosamente, ficarem atento às 
normas contábeis, não permitindo que as 
informações sejam levianas. Dessa forma, o 
mesmo deverá solicitar todas as cópias das 
receitas, despesas e investimentos.

Portanto, a con-
tabilidade nos con-
domínios, além de 
manter o controle 
de todos os bens, 
direitos e obriga-
ções da ao síndico 
mais segurança e 
transparência na 
prestação de con-
tas, transmitindo 
a rela situação do 
condomínio. Como 
disse Mariana Ri-
beiro Desimone: no 
seu 2º e 3º Manda-
mento do Sindicato 
de Sucesso que, “di-
vidir funções e res-
ponsabilidade e co-
nhecer a legislação 
são de fundamental 
importância para 
uma boa gestão”.
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As condições climáticas atuais não 
proporcionam um conforto térmico 

adequado quando em ambientes isolados, 
quarto, salas de escritórios, aulas, espera etc. 
Graças ao avanço da tecnologia e as invenções 
humanas dispomos de equipamentos que 
solucionam estes quesitos, são os famosos 
ARES-CONDICIONADOS.

Adquirir um ar condicionado hoje em dia 
é muito simples, a maioria dos fabricantes 
oferecem produtos de vários tamanhos e 
diferentes funções para que ambiente esteja 
cada vez mais confortável. Infelizmente o que 
a maioria não sabe é que um condicionador de 
ar, seja do pequeno até os maiores a nível de 
grandes empresas, precisa de manutenção.

Quando falamos em manutenção, muitas 
pessoas pensam em algo quebrado, que não 
tem mais uso ou que precisa ser reparado, mas 
isso não é regra, principalmente se o assunto é 
ar condicionado.

A manutenção desses equipamentos é 
o fato de que com o passar do tempo e a 
quantidade de ar que passa pelos filtros 

deixam micropartículas de sujeiras e até 
mesmo micro-organismos, fungos e bactérias 
que passam a fazer parte do ar que está 
naquele ambiente.

Geralmente costumamos pensar na 
limpeza do ar condicionado somente quando 
ele está apresentando falhas no sistema de 
refrigeração ou gelando pouco, porém esse 
tipo de equipamento interfere no quesito 
saúde visto que sem as devidas manutenções 
(higienizações) favorece a ocorrência de 
sensações de cansaço, tonteiras ou náuseas, 
tosse e pele ressecada, coceiras e outras 
ocorrências que prejudicam sua qualidade de 
vida.

Assim como os demais aparelhos e 
equipamentos a manutenção preventiva 
reduzir os riscos de avarias, pois o desgaste dos 
componentes é identificado com antecedência, 
esse procedimento de higienização colabora 
com a eficiência na refrigeração do ambiente, 
na redução do consumo de energia, dando 
margem de tempo para a correção dos 
danos, na melhor qualidade do ar do 
ambiente e no prolongamento da vida útil do 
equipamento. 

É muito importante e necessário fazer a 
limpeza nos filtros de ar na parte interna do seu 
ar condicionado pelo menos uma vez ao mês, 
estando ou não usando o seu equipamento. 
E essa limpeza pode ser feita por qualquer 
pessoa, pois é um processo muito simples.

Manutenção em ares condicionados
FÁBIO SILVA
Graduado em Engenharia de 
Produção Mecânica, CREA-
SE 270803310-7     
MBA em Gestão Empresarial
Pós graduação em 
Engenharia e Gerenciamento 
de Manutenção
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E é fundamental a higienização completa, 
onde o profissional competente fará a limpeza 
em todo o aparelho- componentes internos 
e externos- usando produtos específicos na 
limpeza e lubrificação de componentes – 
periódica, dependendo do ambiente onde é 
usado o aparelho. No caso de uso residencial 
pelo menos a cada 12 meses, momento em que 
será feita a manutenção preventiva geral do 
aparelho.

Ambientes com grandes capacidades 
necessitam manter o PMOC (Plano de 
Manutenção, Operação e Controle) ativos. Este 
é regulamentado na Portaria Nº 3523, de 28 de 
agosto de 1998, ministério da saúde e Resolução 
ANVISA – RE Nº 174 de 24 de outubro de 2000 
e ANVISA - RE 09 de 16 de Janeiro de 2003. 

PMOC - é o Plano de Manutenção Operação e 
Controle. Trata-se de um conjunto de medidas 
legais estipuladas para monitorar, adequar, e 
assegurar os padrões de qualidade do ar em 
ambientes climatizados de uso coletivo. 

A suspeita de que a bactéria Legionella 
pneumophila no gabinete do ministro das 
comunicações Sergio Motta agravou as 
condições que levaram a sua morte em Abril de 
1998, incentivou a criação da portaria

A bactéria agressiva, capaz de desencadear 
uma pneumonia grave e de rápida evolução até 
mesmo em pessoas jovens e sadias, pode ser 
adquirida em ambientes com aparelhos de ar 
condicionado que não passam por limpeza. O 
micro-organismo sobrevive na água dos dutos 
do ar condicionado e dissemina-se pelo ar, que 
é inalado no ambiente. A infecção é mortal se 

não for tratada precocemente.
Este plano, é obrigatório para proprietário, 

locatários e prepostos responsáveis por 
sistemas de climatização com capacidade acima 
de 5TR = 15 kcal/h = 60.000 BTU’s.

As recomendações a serem adotadas 
em situações de falha de equipamento e de 
emergência, para garantir a segurança do 
sistema e outros de interesse, conforme normas 
específicas descritas em anexo nesta portaria 
e NBR 13971/97 (Sistemas de Refrigeração, 
Condicionamento de Ar e Ventilação - 
Manutenção Programada).

O não cumprimento deste RT, configura 
infração sanitária, sujeito o proprietário ou 
locatário do imóvel ou preposto, bem como 
responsável técnico, as penalidades previstas 
na Lei 6.437/77 (infrações sanitárias), sem 
prejuízo de outras penalidades previstas em 
legislação específica.

Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998.
Da poluição e outros Crimes Ambientais 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza 
em níveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos à saúde humana, ou que provoquem 
a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e 
multa. R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00

Portanto cuide de sua saúde e do seu bolso, 
visto que a ausência das manutenções destes 
aparelhos geram consumos de energia, quebra 
de peças, acúmulos de bactérias e outros, assim 
como penalidades no descumprimento das 
regulamentações
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Atualmente, a construção de condomínios está 
cada vez mais em alta, principalmente nos 

últimos, quando começaram a surgir condomínios 
que concentram moradia, lazer e serviços num 
único lugar. 

Porém, para que haja a harmonia entre todos, 
é necessário a criação de regras de convívio social, 
sendo que estas regras devem estar previstas na 
convenção do condomínio e no regulamento interno.

Assim, o Síndico, que será eleito em assembleia, 
será o responsável pela gestão do condomínio, tendo 
diversas responsabilidades. E dentre elas estão 
manter a ordem, disciplina e segurança do edifício, 

SIMONE GONÇALVES
Advogada OAB/RS 74.437
contato@simonegoncalves.com.br
www.simonegoncalves.com.br

Saiba como ocorre a destituição do Síndico
além de responder legalmente pelo condomínio.

No entanto, em alguns condomínios, a gestão do 
Síndico, eleito ou contratado, pode deixar a desejar, 
e neste caso ele poderá perder o cargo.

Saiba como ocorre a destituição do Síndico
Inicialmente, é necessário entender em que 

momento o Síndico do condomínio poderá ser 
destituído.

Hoje em dia, nossa legislação traz como 
procedimento para a destituição do Síndico a 
convocação de uma assembleia para este fim 
específico, devendo constar no edital os motivos da 
destituição.

Veja os casos que justificam a destituição de um 
Síndico:

- Não Prestação de Contas: é obrigatória a 
prestação de contas, as quais devem demonstrar e 
comprovar as despesas apresentadas.

O Síndico deverá prestar contas à assembleia 
anualmente ou sempre que solicitado, conforme 

determinado em lei.
- Má Administração do Condomínio: quando 

o síndico não segue ou não faz seguir o que está 
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determinado na convenção do condomínio e/ou no 
regimento interno.

Aqui se trata da administração conveniente do 
condomínio, porém é uma questão subjetiva, uma 
vez que depende muito do perfil de cada condomínio.

- Prática de Irregularidades: o Síndico deve estar 
sempre alinhado com os interesses do condomínio.

Esta hipótese não trata somente de apropriação 
de valores do condomínio pelo Síndico, e sim de 
zelo/cuidado do prédio como um todo, ou seja, de 
uma forma geral. 

Na prática: por exemplo, realizar uma compra 
sem 03 (três) orçamentos, quando a convenção diz 
que precisa dos 03 (três) orçamentos, seria um caso 
de prática de irregularidade, dentre outros.

Portanto, para a destituição do Síndico é 
necessário haver um fundamento e a convocação 
para a referida destituição deve explicar de forma 
clara os motivos que embasam tal pedido.

Contudo, é preciso ficar atento, pois dependendo 
da forma como for descrito os motivos da destituição 
no edital, poderá ensejar uma ação criminal daquele 
que está fazendo a convocação. Cuidado!

Na prática: utilizar no edital de convocação as 

especificações genéricas trazidas em lei, deixando 
para o dia da assembleia esclarecimentos  e detalhes 
mais específicos.

E qual a quantidade de votos é necessária para 
ocorrer a destituição do Síndico?

Geralmente há necessidade de que seja a maioria 
absoluta dos membros do condomínio, ou seja, 50% 
+ 1. 

No entanto, a lei traz que, o Síndico poderá ser 
destituído pelo voto da maioria dos presentes em 
assembleia, ou seja, maioria simples, mesmo que a 
convenção indique diferente quórum.

Caso a convenção do condomínio estipule um 
quorum maior, a questão deverá buscar o amparo 
do Poder Judiciário.

Ainda, a legislação atual diz que a assembléia que 
visa destituir o Síndico pode ser requerida por ¼ 
dos condôminos, devendo estes estar adimplentes 
e serem proprietários das unidades condominiais. 

Desse modo, quando a assembleia for solicitada 
por ¼ dos condôminos, deverá ser realizado um 
abaixo assinado, no qual deve constar a data da 
assembleia, horário, local e assunto.

Assim, o Síndico ou a Administradora somente 

realizará o edital nos termos especificados, uma vez 
que quem convoca a assembleia são os condôminos. 

Fique atento, pois a destituição do Síndico 
realizada de forma errada poderá trazer prejuízos 
ao condomínio.

Corrigir é sempre mais caro do que prevenir!
Conheça nosso Blog e cadastre-se para receber 

gratuitamente conteúdos e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/
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As unidades de edifícios restritamente residências 
não se prestam para que ali sejam instalados 

escritórios ou comércios para o exercício de qualquer 
atividade ou profissão, a fim de que se evitem 
perturbações ao sossego saúde e salubridade dos que 
ali coabitem, e ainda para que não ocorra o desvio 
de finalidade da edificação, conforme preceituam os 
artigos 1.335, II e 1.336, IV do Código Civil. 

Art. 1.336. São deveres do condômino:
IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem 

a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial 
ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, 
ou aos bons costumes. ( grifei) 

Porém, a proibição da instalação de uma empresa/
comércio dentro de uma unidade residencial não 
pode ser confundida com o exercício profissional 
dentro de uma unidade residencial, caso contrário o 
“home office”, que é trabalhar dentro de casa, mesmo 
sem que ali se receba clientes, estaria desviando a 
finalidade da edificação, o que de fato não ocorre. 

Atividade comercial 
dentro de condomínios 

residências 
KARPAT ADVOGADOS - DR. RODRIGO KARPAT
Karpat Sociedade de Advogados é o maior escritório de 
direito imobiliário e condominial do país. Cobrindo também 
as diversas áreas do direito desde 2007, o escritório é 
responsável por gerenciar mais de 4.000 processos.

Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na área cível há 
mais de 10 anos, é sócio no escritório Karpat Sociedade de 
Advogados e considerado um dos maiores especialistas 
em direito imobiliário e em questões condominiais do país.

Além de ministrar palestras e cursos em todo o Brasil, 
Dr. Rodrigo Karpat escreve como colunista do site Síndico 
Net e do Jornal Folha do Síndico, é consultor da Rádio 
Justiça de Brasília e da OK FM e apresenta os programas 
Vida em Condomínio da TV CRECI e Por Dentro dos 
Tribunais do Portal Universo Condomínio.
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Entendo ainda que um ocupante de uma unidade 
pode receber eventualmente um cliente, por exemplo: 
um médico, um advogado que receba esporadicamente 
seus clientes, sem que isso desvie a finalidade da 
edificação, porém fica condicionando a não perturbar 
a rotina do prédio, não colocar em risco os demais 
moradores em função de aumento de tráfego de 
pessoas, não sobrecarregar o funcionamento do 
prédio. Ou seja, desde que a atividade profissional 
seja secundária a da moradia e não interfira na rotina 
condominial, deve ser tolerado. 

 Tratou o saudoso Biasi Ruigero  em sua obra 
questões imobiliárias: 

“A residência há de ser a destinação principal. 
O morador pode, perfeitamente, ser pessoa que 
exerce qualquer tipo de trabalho cujo desempenho 
é compatível com a residência. Há pessoas que se 
dedicam a aulas particulares, dadas individualmente a 
alunos, em horários diferentes.  Ha’ médicos, advogados, 
indústrias, comerciantes e outros profissionais que, 
ocasionalmente, recebem visitas com a finalidade de 
tratar assuntos ligados aos seus ofícios. 

Tais atividades são secundárias em relação à 
residência, que é atividade principal.  A residência é 
a finalidade maior; a prática de alguma atratividade 
profissional é a finalidade menor. 

A proibição de desvio de destinação tem, 
evidentemente, suas razões. Visa coibir um uso 

tão intensivo que exceda o limite normal em uma 
residência evitando que a afluência de pessoas chegue 
a conspirar contra a tranquilidade e a segurança dos 
demais ocupantes, a desvalorizar patrimonialmente 
as unidades e a aumentar as despesas com maior 
solicitação de serviços. “

O limite para o recebimento eventual de clientes 
deve ser a perturbação ao sossego, segurança e a 
interferência nociva na vida da comunidade. Caso seja 
verificada situação prejudicial ao convívio coletivo o 
síndico deve imediatamente coibi-la, inclusive com 
medida judicial caso necessário.

 Assim, algo sem interferência ao dia a dia e com 
finalidade quase que doméstica, como no caso de aulas 
particulares, escritor, são toleráveis e não interferem 
na vida cotidiana.

Nos deparamos recentemente com um caso de 
um morador que, dentro de uma cozinha residencial, 
faz alimentos para fora. Assim, desde que isso não 
ocorra com a alteração da cozinha residencial para 
uma cozinha industrial, sem que onere os demais 
condôminos (como ocorreria no caso de necessidade 
de alteração do sistema de gás ou ainda caso o gás 
não seja individualizado), desde que não traga 
qualquer risco a segurança, não prejudique o sossego 
dos demais vizinhos, não sobrecarregue a portaria 
com entregas e retiradas, julgamos ser totalmente 
possível a manutenção da continuidade de produção 

de alimentos de forma amadora, dentro de um prédio 
residencial. Deve-se ainda prestar atenção para que a 
empresa não esteja  estabelecida no local residencial. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. EXPLORAÇÃO 
DE ATIVIDADE COMERCIAL. USO NOCIVO DA 
PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DE 
CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO PROVIDO. - A utilização 
de imóvel residencial para fins comerciais caracteriza 
uso nocivo da propriedade e porque há vedação 
expressa na convenção do condomínio.

(TJ-MG - AC: 10647110075437001 MG, Relator: 
José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 
12/06/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 
Data de Publicação: 21/06/2013)

Outra questão que merece atenção é para os 
condomínios que têm permitido que os condôminos 
utilizem os endereços de suas empresas no edifício, 
apenas para questões fiscais, tais como: recebimento 
de correspondências. Situação que deve ser 
tolerada somente mediante declaração assinada 
pelo pretendente de que não utilizará a unidade 
com finalidade comercial. Esses casos ocorrem 
por exemplo quando um morador quer abrir uma 
loja virtual, seja representante comercial, e precisa 
perante os órgãos públicos ter um endereça para 
abrir a empresa.  
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ANDRÉA MATTOS
Jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico

Na Hora da compra de um imóvel, os futuros 
proprietários devem ter em mente a diferença entre 

área útil e área total para que, após o recebimento das 
chaves, ele perceba que o espaço adquirido não atende 
às necessidades da família. Construtoras utilizam-se 
de diversos recursos para dirimir dúvidas antes da 
assinatura do contrato

As plantas de imóveis apresentadas nos estandes de 
vendas de construtoras e imobiliárias são lindas, coloridas 
e chamam a atenção de qualquer pessoa interessada 
em adquirir um apartamento, em regime condominial. 
Mas o encanto desfaze-se assim que o novo proprietário 
recebe as chaves e inicia o processo de instalação, pois 
ele percebe que a área do apartamento é menor que a 
imaginada e que não dá para abrigar, comodamente, toda 
a família e os móveis. Isto acontece com muita freqüência 
devido à falta de conhecimento, por parte do comprador, 
dos vários conceitos de área utilizados pelas construtoras 
e incorporadoras, principalmente área total e área comum, 
que, a principio, podem parecer sinônimas, mas não são.

Compreende-se por área útil todo o espaço localizado 
da porta da casa ou apartamento para dentro. Ou seja, 
toda sua dimensão, incluindo o espaço ocupado pelas 
paredes internas e externas, que fazem divisa com as áreas 
comuns, alem das vagas de garagem. A área ocupada pelas 
divisórias entre as duas unidades é repartida igualmente 
entre elas e este espaço, denominado “útil”, que no jargão 
imobiliário também denominado de “privativo”, está 
previsto pela NRB 12.721, a norma técnica brasileira que 
trata das normas técnicas imobiliárias.

Já o termo área total refere-se à somatória do espaço 
útil, da vaga – ou vagas da garagem, mais a conta de 
participação do apartamento nas áreas comuns do 
empreendimento. No conceito de área comum estão 
incluídos jardins, salão de festa e de jogos, piscinas, 
quadras de esportes, churrasqueira, playground, 
dentre outros, alem de halls, escadas, caixa de água, 
casa de maquinas dos elevadores e área de circulação 

Área total e área útil: sutis diferenças
dos carros nas garagens. Esta somatória é dividida 
proporcionalmente para cada unidade, ou seja, sua 
quota-parte. Isto significa que o novo comprador divide 
com outros o direito de usufruir de áreas que pertencem 
também a outros, e a função do sindico é exatamente 
administrar tais áreas que pertencem também a outros, 
e a função do sindico é exatamente administrar tais 
áreas, para que o nível de conservação e manutenção seja 
preservado e valorizado, tanto quanto a parte privada.

Algumas incorporadoras têm investido em matérias 
informativos, incluindo plantas das unidades e das áreas 
comuns, alem de recursos visuais, como a ambientação 
de ambientes para facilitar o atendimento, apesar dos 
altos custos que uma decoração de ambientes acarreta 
para o orçamento do projeto. Por isso, este recurso só é 
compensador quando o prédio a ser construído contar 
com mais de 200 apartamentos. Existem também recursos 
computadorizados, com plantas em três dimensões, onde 
o comprador pode, virtualmente, ter idéia dos espaços do 
imóvel que está adquirindo. 

MUDANÇAS
Apesar de estarem tão bem definidos, pelo menos nas 

normas técnicas de construção, os conceitos de área útil e 
área total encontraram-se em mudanças nos últimos anos 
no Brasil, pois os compradores só se preocupavam com 
as informações das áreas internas, quarto, salas, cozinha, 
banheiros, mas hoje as exigências são grandes quanto 
às áreas comuns, principalmente quando há crianças 
na família. Isto porque o conceito de condomínios 
residenciais tem mudado muito nos últimos anos, já que 
a eles foram incorporados novos itens que anteriormente 
eram restritos a alguns prédios.

Hoje, porém, é comum encontrar condomínios 
investindo em áreas de lazer e serviços, como central de 
congelados, serviço de mensageiro, lavanderia, apenas 
para citar alguns. Por isso, os condôminos têm de estar 
atentos para não abrirem mão de áreas indispensáveis 
à sua família, para nelas serem instalados outros 
equipamentos. Nem todos saem ganhando com estas 
alterações.



Atendimento via WhatsApp        

(79) 9 9979-4222

Na hora de escolher uma
imobiliária não dá para

abrir mão da tranquilidade
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A maioria dos condomínios, tanto 
residenciais quanto corporativos, 

possui um livro de ocorrências. Trata-se de 
um instrumento que facilita a comunicação 
interna, fazendo uma ponte entre os 
condôminos e o síndico. Dentre as finalidades 
do mesmo, estão: queixas, solicitações, 
avisos, sugestões, elogios. 

Embora sirva de um canal de informes 
para o síndico e seus auxiliares, o livro de 
ocorrências não deve ser usado para relatos 
pessoais ou muito menos para ofensas 
direcionadas ao síndico, uma vez que 
essas atitudes em nada colaboram para a 
manutenção do condomínio. 

O ato de ofender, inclusive, pode ter 
repercussão judicial, podendo ser usado pelo 
síndico para comprovar calúnias, difamações 
e injúrias contra sua pessoa. Em janeiro 
deste ano o juiz do Distrito Federal condenou 
condômino a pagar indenização por danos 
morais ao síndico, diante das manifestações 
ofensivas desferidas contra este. 

Algumas orientações são úteis para 
otimizar o uso do livro de ocorrências:

• Escreva de forma clara e objetiva: 
lembre-se, o livro não é um diário, deve-se 
poupar palavras para escrever nele, deixando 
a mensagem o mais breve e concisa possível

Livro de ocorrências não é um diário pessoal

• Escreva com letra legível: trata-se de 
um texto manuscrito, portanto é preciso que 
a letra esteja compatível com a leitura. 

• Data e horário: registre informações 
sobre o ocorrido explicitando a data e 
o horário. Por exemplo, esse é um dado 
importante para relatar uma queixa de 
barulho.

• Assine a ocorrência: geralmente não 
é um requisito obrigatório, mas é sabido que 
uma denúncia assinada tem muito mais peso 
que uma anônima. Assim, o síndico saberá 
exatamente a quem dar uma satisfação 
depois.

• Deixe um contato: além de assinar 
o nome, é importante deixar o número do 
apartamento, bem como um telefone ou 
email, para que o síndico possa dar um 
feedback posteriormente.

• Evite acusações sem provas: se algo 
errado aconteceu, como por exemplo uma 
avaria a um equipamento, e não se sabe 
exatamente quem foi o responsável, não faça 
acusações levianas.

• Evite gírias e palavras chulas: o livro 
de ocorrências é um documento formal e 
esse tipo de linguagem não é cabível. Escreva 
sempre de maneira respeitosa, se deseja 
receber o mesmo tratamento.

Instrumento consiste em canal formal de comunicação entre condôminos e síndico
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