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Condomínio: Impeachment do Síndico

REPETECO
Portões e interfones:
manutenção garante

segurança

Aportaria é peça-chave na 
b u s c a  d a  s e g u r a n ç a  d o 
condomínio e de seus moradores. 
Além do elemento humano, a 
portaria envolve equipamentos – 
espec ia lmente  po r tões  e 
interfones que precisam estar em 
perfeito funcionamento para 
garantir a segurança de todos.
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ADMINISTRAÇÃO

Visitas também
entram na briga
pelas vagas de

garagem
Em cidades em que existe um 
número cada vez maior de 
veículos, as vagas de garagem se 
tornaram verdadeiros artigos de 
luxo. Há pouco espaço e muita 
gente interessada em ocupá-lo, o 
que explica o fato desse ser um 
assun to  a t é  ce r t o  pon to 
conflituoso no cotidiano dos 
condomínios.
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Por Cecília Lima

mês de julho tem dois Osignificados especiais: 
frio do inverno e férias 

escolares. Esses dois fatores 
juntos anunciam que haverá no 
condomínio mais crianças e 
adolescentes à procura de 
atividades para preencher o 
tempo livre. Com isso, espaços e 
equipamentos de uso comum 
tendem a ser mais usados, o 
que vale dar um reforço na 
fiscalização das regras e vistoria 
da qualidade das estruturas.

 Na nossa matéria  de 
manutenção preparamos um 
check list dos espaços que 
g e r a l m e n t e  s ã o  m a i s 
procurados nos períodos de 
férias e por isso merecem uma 
atenção especial neste mês: 
playground, piscina, salão de 
jogos, salão de festas.

É válido relembrar aos 
condôminos as regras para uso 
desses ambientes, seja afixando 
avisos nos locais ou enviando as 
normas  diretamente  aos 
responsáveis, seja por email ou 
outro tipo de correspondência 
utilizada no condomínio. Os 
pais são responsáveis pelos atos 
praticados por seus filhos e, em 
caso de infrações, devem ser 
comunicados, advertidos ou, 
em maior grau, multados como 
medida pedagógica para que 
não se repita.

Outro tema abordado na 
nossa edição de julho é de total 
importância de ser abordado: a 

corrupção nos condomínios. 
Sim, ela existe e precisa ser 
debatida e combatida. Em 
junho, um caso chegou à mídia 
nacional  e gerou grande 
repercussão: as investigações 
que recaem sobre um ex-síndico 
q u e  u s o u  d i n h e i r o  d o 
condomínio que administrava 
em Porto Alegre para inúmeras 
despesas pessoais, incluindo 
compras em Sex Shop.

Tal acontecimento traz à 
tona  a  reflexão  sobre  a 
importância da autovigilância 
nos condomínios. Existem 
mecanismos fiscalizatórios para 
inibir essas práticas criminosas e 
vigiar as ações do síndico, 
prevenindo  que  os  mau 
intencionados ganhem espaço 
para agir desonestamente.

Essa  é  a  função dos 
Conselhos Fiscais, previstos na 
l e g i s l a ç ã o  q u e  r e g e  o 
Condomínio Edilício. Isso, 
contudo, na maioria das vezes é 
n e g l i g e n c i a d o  p e l o s 
condôminos, que não querem 
se envolver com as questões do 
condomínio, sendo que muitos 
s e q u e r  c o m p a r e c e m  a 
assembleias deliberativas. A 
ausência é prato cheio para 
quem quer praticar atos ilícitos.

Essas e outras conversas 
teremos ao longo de mais uma 
edição do Jornal do Síndico, seu 
g u i a  n o  u n i v e r s o  d o s 
condomínios.

Os editores
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Julho é mês de férias escolares e 
dentro do condomínio isso tem um 
significado: crianças e adolescentes 
com tempo livre para ocupar os 
ambien-tes coletivos com maior 
frequência. O momento pede maior 
atenção aos espaços que podem vir a 
ser utilizados. Manutenção e limpeza 
devem ser focos de atenção nesse 
mês, bem como o reforço às regras 
para uso de cada local.

Playground: Este é um dos 
equipamentos preferidos da criançada: 
o parquinho. Ele deve ser instalado em 

um local amplo e arejado, que garanta 
pelo menos 1,80m de circulação ao 
redor. Jamais deve ser colocado o 
playground sobre o asfalto ou concreto, 
nem mesmo com grama sintética. A 
grama, com muita gente circulando, 
rapidamente se torna seca. O ideal é 
utilizar areia em uma profundidade 
mínima de 30cm. Deve ser usada 
sempre areia fofa, para absorver o 
impacto de quedas. É importante 
proibir o consumo de alimentos em 
cima desta areia, pois os restos podem 
atrair animais transmissores de 
doenças. Para mantê-la limpa, existe 

no mercado um produto específico para 
a esterilização da areia.

Piscina: Embora julho seja um 
mês de inverno, em muitas regiões 
brasi-leiras há dias em que é possível 
curtir sol e calor, o que é prontamente 
aproveitado por quem está de férias. A 
limpeza e desinfecção da água devem 
c o n t i n u a r  s e n d o  f e i t a s  c o m 
regularidade também nesta estação do 
ano, não apenas no verão. Maior 
atenção deve ser dada ao controle da 
bomba de sucção, a qual pode 
provocar  acidentes  se  estiver 
desregulada, como, por exemplo, sugar 
cabelos dos banhistas.

Salão de jogos: O objetivo deste 
espaço  é  c r ia r  um  ambiente 
aconchegante, propício para reunir os 
a m i g o s  e m  m o m e n t o s  d e 
descontração. A área de convivência 
pode servir inclusive para integrar e 
proporcionar maior aproximação entre 
vizinhos. Após a montagem do salão de 
jogos,  é  fundamental  cr iar  o 
regulamento para uso do espaço. 
Essas regras devem ser votadas em 
Assembleia, registradas em ata e 

anexadas ao regimento interno do 
edifício e devem versar principalmente 
s o b r e  a  c o n s e r v a ç ã o  d o s 
equipamentos e ressarcimento no caso 
de possíveis prejuízos. Depois de 
aprovadas, as normas devem ser 
obedecidas e fiscalizadas. Em caso de 
infração, o condômino pode ser 
advertido, multado ou até mesmo 
banido do uso do salão por um prazo.

Salão de festas: A procura pelo 
salão de festas tende a aumentar no 
período de férias, então há mais um 
motivo para se reforçar as regras para 
usufruto do mesmo. O salão de festas 
só poderá ser ocupado mediante 
agendamento prévio e o zelador ou 
ou t ro  func ionár i o  deve  f i ca r 
responsável por verificar as condições 
do espaço antes e após o uso, com a 
finalidade de constatar se houve algum 
dano material. Ao reservar o salão de 
festas, o condômino deve assinar um 
termo de responsabilidade pelo espaço 
e tudo nele contido, assumindo o 
compromisso de ressarcir possíveis 
prejuízos. O limite de altura dos ruídos 
também deve ser observado.
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Check list para o mês de férias

MANUTENÇÃO

Por Cecília Lima
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Portões e interfones: manutenção garante segurança

REPETECO

Aportaria é peça-chave na busca 
da segurança do condomínio e de seus 
moradores. Além do elemento huma-
no, a portaria envolve equipamentos – 
especialmente portões e interfones 
que precisam estar em perfeito funcio-
namento para garantir a segurança de 
todos.

 Os portões são a principal 
barreira física do condomínio contra 
prováveis invasores, mas são também 
os equipamentos que mais problemas 
costumam dar. É um erro entregar a 
manutenção do portão ao zelador, por 
exemplo. É preciso lubrificar o motor 
adequadamente. Não basta colocar 
graxa. Ao invés de melhorar, em 
excesso, a graxa prejudica o funciona-
mento do portão, acumulando poluição 
que entra em atrito com peças.

 Uma manutenção preventiva 
deve verificar os vários itens de um 
portão: os itens elétricos e eletrônicos, 
o isolamento da fiação, as condições 
da maquina e a serralheria (se está em 
ordem, sem falhas de solda ou 
empenada, por exemplo). É preciso 

checar ainda o desgaste excessivo das 
roldanas e das peças móveis do 
portão. No caso de modelos bascu-
lantes, é importante conferir o estado 
do cabo de aço. Ainda para bascu-
lantes, é ideal instalar uma fotocélula, 
um dispositivo eletrônico que não 
deixa o portão fechar quando há um 
obstáculo no seu raio d ação investir 
na manutenção preventiva é mais 
econômico do que se imagina. A vista 
esporádica de um técnico só corrige o 
problema quando já é tarde demais 
para prevê-lo.

Cuidados com interfones

Depois dos portões automáticos, 
os interfones também merecem a 
máxima atenção do sindico. “as 
chuvas podem causar problemas na 
central de portaria, pois a umidade é 
um dos grandes inimigos dos sistemas 
de interfones. Nos apartamentos, o 
interfone fica na cozinha, então se 
recomenda não levar os azulejos 
próximos ao aparelho e nem limpá-los 
com produtos químicos. O morador 
deve seguir a orientação do fabricante 

sobre qual produto usar para limpeza. 
O acumulo de poeira também é 
prejudicial à interfonia do prédio. É 
ideal proceder a uma limpeza periódi-
ca do circuito. Essa periodicidade varia 
conforme cada ambiente. Há locais 
suscetíveis, com muita poeira. O acú-
mulo de pó aliado à umidade gera mau 
funcionamento e por vezes até a quei-
ma do equipamento pois há oxidação 
entre as trilhas do circuito impresso 
dos componentes eletrônicos.

Sistemas mais antigos costumam 

dar mais atenção. Porém, quando bem 
cuidados, podem funcionar por muitos 
anos. A evolução nos últimos tempos 
foi gritante. Mas, junto co os avanços 
tecnológicos veio o aumento de preços. 
Atualmente, um condomínio pode 
gastar de R$ 50 a R$ 5 mil por ponto, 
dependendo muito da verba disponível 
e de que sistema quer dispor. Para 
substituir uma central analógica por 
uma digital não é preciso trocar toda 
fiação. O sistema digital opera com um 
telefone na portaria, o que facilita 
muito a operação pelo porteiro.

Entre o condomínio e a via publica, há os portões e um interfone, que permite o acesso de visitante, veículos ás unidades.
Mas, infelizmente, muitos deles não contam com a manutenção necessária, capaz de garantir a segurança dos moradores

Por Andréa Mattos - Jornalista e colaboradora do Jornal do síndico
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Por Cecília Lima

Corrupção: um mal que também afeta os condomínios

A corrupção e a má fé não são 
males apenas praticados em institui-
ções públicas ou empresas, os con-
domínios não estão isentos disso. Em 
Porto Alegre, um ex-síndico responde 
processo por apropriação indébita por 
ter feito compras pessoais, inclusive 
em um sex shop, com dinheiro do 
condomínio. O caso, que no mês pas-
sado ganhou repercussão nacional, 
serve de alerta para a adoção de uma 
maior vigilância dos moradores 
perante as finanças do condomínio.

Além de realizar compras pes-
soais diretamente com o dinheiro do 
caixa do condomínio, investigações 
apontam uma outra forma de corru-
pção: há síndicos negociando “comi-
ssões” junto a fornecedores e pres-
tadores de serviços de manutenção 
predial como jardinagem, reparos 
elétricos e hidráulicos, limpeza etc. 
Todas as contas vêm com um per-
centual superfaturado que cai direta-
mente no bolso do síndico que 
contratou o serviço.

Tal postura de apropriar-se 
indevidamente de dinheiro do 
condomínio, além de antiética, é 
criminosa, cuja pena prevê até 4 
anos de prisão. Nesse contexto, há 
de se reforçar mecanismos de 
fiscalização que evitem concentrar 
todos os poderes do condomínio nas 
mãos do síndico. Esse, por sua vez, 
deve colaborar para promover a 
maior transparência durante a sua 
gestão. Deve-se lembrar também 
que o síndico de hoje pode ser o 
condômino de amanhã, que vai 
querer que seu dinheiro seja tratado 

c o m  r e s p o n s a b i l i d a d e  e 
honestidade.

Para o advogado Vinícius Mene-
zes, práticas informais devem ser 
abolidas. “Em alguns condomínios 
de pequeno porte, é comum que as 
finanças do condomínio se confun-
dam com as do próprio síndico, como 
por exemplo o uso de cartão de cré-
dito ou cheques pessoais ou ainda o 
depósito de taxas condominiais na 
conta dele. O pagamento de despe-
sas deve ser feito com cartão do pró-
prio condomínio e a sua receita deve 
ficar em uma conta bancária própria. 

Os bancos disponibilizam essa 
opção, que é a correta”, declara.

Sobre a prestação de contas, o 
jurista ratifica a necessidade de um 
Conselho Fiscal atuante. “O Conse-
lho é previsto pela lei que rege os 
condomínios, mas nem todos che-
gam a instituí-lo, pois subestimam 
sua importância, o que por vezes 
termina abrindo espaço para a 
atuação de pessoas desonestas. 
Quanto mais gente estiver de olho 
nas contas, mais difícil será praticar 
algo ilícito”, argumenta.

Ele acrescenta que, embora seja 
função do conselho fiscalizar, é 
direito de qualquer condômino ter 
acesso aos balancetes de fluxos de 
entrada e saída de recursos do 
condomínio a qualquer hora, ao que 
o  síndico  tem obrigação  de 
prontamente responder. Para isso, é 
fundamental manter essa papelada 
organizada, separada por meses, 
com todos os comprovantes de 
receitas e despesas.

ESPECIAL



Empreendedorismo

Dênia Cruz
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Empreendedorismo chega ao ramo
de manutenção de elevadores no RN

Quando se fala em empreendedo-
rismo o primeiro passo deve ser o plane-
jamento, ação fundamental para o suce-
sso de qualquer negócio, e nada melhor 
que alinhar o planejamento e a experi-
ência, trazendo um diferencial na 
garantia de êxito para a empresa. 

Foi isso que aconteceu com os em-
presários Jorge Luiz e José Alexandre, 
ambos profissionais do ramo de manu-
tenção de elevadores, sócios da Hiper 
Ele-vadores, que com 18 anos de 
experiência no mercado resolveram 
investir  num ne-gócio que eles 
dominavam,  iden t i f i ca ram  as 
oportunidades deste ramo no RN e 
encararam a empreitada de oferecer um 
serviço focado na versatilidade, 
moderni-zação e qualidade no tocante a 
assistência técnica em elevadores. 

O empresário e sócio da Hiper 
elevadores, Jorge Luiz, destaca que ao 
criar a empresa definiram como 
diferencial “a prestação de serviço 
direcionado a excelência técnica com 
foco na manu-tenção preventiva, 
p ro f i ss i ona i s  qua l i f i - cados  e 
experientes, transparência e agili-dade. 
Nós idealizamos uma empresa mo-
derna, versátil e antenada com o 
mercado e com as necessidades dos 
clientes”, co-loca Jorge Luiz. 

Segundo dados da construção civil e 
dos órgãos fiscalizadores do setor, o 
mercado de manutenção elevadores 
hoje no Brasil é um ramo bastante 
promissor, estima-se que há em média 
270 mil elevadores instalados no país, e 
que em torno de 8 mil novos elevadores 
são instalados a cada ano. Este cenário 
tende ainda a aumentar com a 
verticalização das cidades, tanto os 
grandes centros urbanos como as 
cidades de médio porte, revelam o 
potencial deste setor, pois com o 
su rg imen to  de  novos  p réd ios 
residenciais e comerciais há a 
obrigatoriedade de manutenção 
preventiva nos elevadores.  

Para o empresário José Alexandre, 

também sócio da Hiper elevadores, as 
demandas que surgem no mercado 
fazem com a empresa venha somar, 
“nossa maior preocupação é com a 
modernização dos equipamentos, é 
fundamental que os elevadores sejam 
modernizados, principalmente os que 
tem mais de duas décadas de uso, isso 
irá evitar transtornos como as paradas, 
que são os principais motivos de 
chamados. Tudo é pensado da melhor 
forma para manter a segurança, para 
isso contamos com engenharia própria, 
laboratório móvel, cada técnico com 
veículo exclusivo e logística eficiente de 
substituição de peças e componentes”, 
destaca o empresário.  

Já o engenheiro de manutenção, 
Gustavo Cruz, coloca que “é importante 
pensar numa empresa de manutenção 
d e  e l e v a d o r e s  q u e  f o q u e  n a 
modernização dos serviços, pois o 
avanço da tecnologia hoje permite que a 
segurança seja maior, mas isso só 
acontece com empresas que procuram 
conhecer as novidades do mercado, se 
atualizando e indo as feiras como a 
ExpoElevador, por exemplo. Nestes 
eventos são lançados produtos, serviços 
e melhorias em destaque no mercado 
na-cional e internacional, além de 
compar-tilhar as experiências com 
profissionais da indústria” ressalta 
Gustavo Cruz. 

A Hiper Elevadores nasceu do 
desejo de empreender de profissionais 
que há anos dedicam seu tempo a 
aperfeiçoar conhecimentos no ramo de 
manutenção de elevadores, com o 
intuito de cada vez mais oferecer 
serviços de qualidade, com segurança e 
competência. Se tornou realidade 
porque a empresa tem o compromisso 
de sempre buscar melhorias nos seus 
serviços e com seus profissionais, e isso 
é  o  q u e  f a z  u m a  a t i v i d a d e 
empreendedora ser sucesso. 

Conheça mais sobre a Hiper 
E l e v a d o r e s : 
www.hiperelevadores.com.br

*Rodrigo Karpat
(Redação com TJSC)

Assim como na política, que 
tem a sua forma de retirar do 
poder o governante que não 
administra da forma correta o 
país, o condomínio possui uma 
sistemática específica para 
destituir o sindico que não 
administre de forma conveniente 
o bem comum.

O síndico é muitas vezes 
equiparado com um político. 
Dentre as similaridades entre um 
político e um síndico, a que mais 
chama a atenção é que ambos 
devem representar  a  sua 
comunidade; o político os seus 
eleitores e o povo, já o sindico; os 
seus condôminos e os que ali 
residem. 

O síndico deve ter claro que 
representa os interesses dos 
condôminos, tendo em vista as 
determinações da Convenção e 
Regimento Interno, e deliberações 
das assembleias. 

A corrupção no sentido 
amplo, do verbo "corromper" (do 
latim e grego) que significa "ato 
de quebrar aos pedaços", ou seja, 
decompor e deteriorar algo, 
também atinge os condomínios. 
Seja no desrespeito de normas, 
ou até mesmo no desvio de 
valores. 

O Art. 1.349 do CC, traz de 
forma clara que o sindico que não 
prestar contas, não administrar o 
condomínio de forma conveniente 

ou praticar irregularidades, 
poderá ser destituído do cargo. 

Para tanto é importante que a 
c o n v o c a ç ã o  t r a g a  o 
embasamento da destituição, 
bem como em assembleia seja 
concedido o direito de ampla 
defesa do síndico. E por fim a ata 
deve reproduzir os motivos que 
levam a destituição.  

C o m o  o  s í n d i c o  n ã o 
convocará uma assembleia para 
ser destituído, um quarto dos 
condôminos poderão convocar a 
assembleia com o fim de destituir 
o síndico. 

Em assembleia o síndico 
poderá ser destituído por maioria 
simples dos votos dos presentes.  
Caso a convenção seja anterior 
ao Código Civil de 2002, e traga 
quórum superior a maioria 
simples, o artigo da convenção é 
nulo, pois contraria lei vigente, no 
caso o artigo 1.349 do CC.

Condomínio:
Impeachment do Síndico

*Rodrigo Karpat é advogado
especialista em Direito Imobiliário,
consultor em condomínios e sócio

do escritório Karpat Sociedade
de Advogados
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seu comdomínio
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Em cidades em que existe um 
número cada vez maior de veículos, as 
vagas de garagem se tornaram 
verdadeiros artigos de luxo. Há pouco 
espaço e muita gente interessada em 
ocupá-lo, o que explica o fato desse 
ser um assunto até certo ponto 
conf l i tuoso  no  cot id iano  dos 
condomínios.

Um vizinho que preenche a vaga do 
outro, um morador que acumula 
entulhos, sublocação de vagas, as 
manobras difíceis que por vezes 
resultam em choques entre os carros, 
a polêmica das vagas rotativas... Os 
problemas derivados são vários e às 
vezes são causados não por um 
condômino, mas por pessoas que o 
visitam.

Há condomínios que vetam a 

entrada de carros que não sejam de 
propriedade do morador. No entanto, 
há outros em que o acesso é permitido, 
desde que o visitante ocupe um local 
reservado ao dono da unidade. 
Contudo,  isso  nem sempre  é 
respeitado.

O síndico J. M. administra um 
residencial no bairro dos Bancários em 
João Pessoa (PB) e já teve que 
contornar uma situação desse gênero. 
Por  duas  vezes  e le  recebeu 
reclamações por parte de moradores 
que se queixavam de um carro que 
obstruía o acesso de desembarque de 
um dos blocos, estacionado em um 
local de passagem.

“So l i c i te i  ao  por te i ro  que 
observasse de quem pertencia o 
veículo e descobrimos que não era de 

nenhum condômino e sim da mãe de 
um deles que geralmente o visitava 
aos domingos”, conta. A primeira 
providência a ser tomada foi o envio de 
uma carta de advertência ao morador, 
especificando a placa do carro, bem 
como o dia e os horários em que o 
veículo ficou parado em local irregular.

“O  c o n d ô m i n o  r e c e b e u  a 
advertência, mas o fato tornou a se 
repetir outra vez cerca de quinze dias 
depois. Então a segunda providência 
foi a notificação da multa prevista no 
Regimento Interno e o boleto referente 
a ela, o qual ele inicialmente se 
recusou a pagar, alegando que a 
medida era injusta e desproporcional 
ao fato”, revela o síndico.

Para o advogado Libânio Mendes a 
atitude do síndico seguiu a conduta 

esperada para um incidente desse 
tipo. “Toda infração às normas do 
condomínio devem ser penalizadas 
com o rigor previsto no regimento 
interno sem distinção de pessoas. O 
condômino é responsável pelas 
pessoas que adentram o condomínio 
por convite seu e o síndico agiu 
corretamente ao adverti-lo primeiro”, 
destaca Mendes.

O advogado, com experiência em 
litígios condominiais, ressalta ainda o 
caráter pedagógico da multa. “A multa 
vem com a reincidência do fato, não 
como um mecanismo punitivo apenas, 
mas também como uma forma de 
educar para promover uma melhor 
convivência. É a partir do exemplo que 
os outros também passam a respeitar 
os limites”, pontua.

Visitas também entram na briga pelas vagas de garagem
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O Jornal do Síndico recebe 5 estrelas e se destaca
entre as melhores franquias do brasil

No ultimo dia 14 de junho no Villa 
Blue Tree em São Paulo, o Dr. Átila 
Gadelha Marcelo, franqueador Master 
da Franquia Jornal do Síndico, 
recebeu o prêmio de 5 estrelas pela 
sua rede. O Evento foi promovido pela 
Editora Globo/Revista pequenas 
Empresas Grandes Negócios e Serasa 
Experian que premiou as melhores 
franquias do Brasil. 

Com 26 anos no mercado o Jornal 
do Síndico se destaca entre as 
melhores franquias do Brasil, atuando 
em 22 grandes cidades brasileiras o 

Jornal do Síndico se firma de vez no 
mercado como o melhor veículo de 
comunicação voltado para o setor 
condominial.

Para o Dr. Átila, receber essa pre-
miação foi com certeza um privilégio e 
também a concretização de um sonho 
de seu falecido pai e fundador da 
marca o Sr. Aroldo de Lima Marcelo, 
para ele, a capacidade e competência 
dos Franqueados é que faz o sucesso 
do Jornal do Síndico e o firma entre as 
melhores franquias Brasileiras. Ape-
sar da crise que assola o país, tanto o 

franqueador quanto os franqueados 
Jornal do Síndico trabalham persis-
tentemente para a conquista de bons 
negócios. 

Atualmente existem 3.000 redes 
de franquias atuando no Brasil e o 
Jornal do Síndico se destaca entre as 
77 Redes que foram congraçadas 
com 5 estrelas dentre elas a Franquia 
O Boticário que foi a grande vence-
dora da noite. Um reconhecimento de 
organizações sérias que para oferecer 
a premiação precisou de 8 meses de 
pesquisas e de coleta de informações 

de franqueadores e franqueados. O 
Jornal do Síndico se destaca pelo es-
forço e dedicação dos seus franque-
ados e oferece o que há de melhor em 
informação para o setor condominial.

Os editores

Átila Gadelha Marcelo recebe o prêmio da
Advogada Andrea Orichcchio Kirsh


