


O país está em crise e isso é
fato. Índices de desemprego cres-
cendo, inflação nas alturas e fal-
ta de perspectiva para muitos tra-
balhadores. Tal contexto resvala
imediatamente sobre as finanças
do condomínio. Mas por quê?
Porque quando as contas apertam
e falta dinheiro para pagar tudo,
a maioria das pessoas deixa as
taxas condominiais de lado para
priorizar outros compromissos
“mais urgentes”.

Mas esse também é um pa-
gamento urgente. Ele existe para
suprir toda uma estrutura da qual
o condômino é usuário diaria-
mente. Na maior parte dos con-
domínios brasileiros, o rateio das
despesas é a única fonte de ren-
da para pagar funcionários - por-
teiro, zelador, serviço de limpe-
za, jardineiro, vigilante - bem
como arcar com as faturas de
água, energia, realizar manuten-
ções nos espaços físicos do con-
domínio.

Se o dinheiro para de entrar,

é certo que esse equilíbrio será
maculado e algum serviço sairá
prejudicado. Essa é a crise que
muitos condomínios enfrentam
atualmente: a inadimplência aci-
ma do tolerável. Não obstante o
cenário pouco favorável, uma no-

vidade no campo jurídico prome-
te ajudar os síndicos a resolve-
rem ou pelo menos amenizarem
esse problema.

Uma alteração regulamenta-
da no novo Código de Processo
Civil, implementado recente-
mente no mês de março, prome-
te conferir maior agilidade na
hora de o síndico cobrar os débi-

tos de condôminos inadimplen-
tes. A novidade trazida pelo novo
código é que, a partir de agora,
passa a ser considerado, dentre
os títulos executivos extrajudi-
ciais, “o crédito referente às con-
tribuições ordinárias ou extraor-

dinárias de condomínio edilício,
previstas na respectiva conven-
ção ou aprovadas em assembleia
geral, desde que documental-
mente comprovadas” (artigo 784
inciso X).

Na prática, ao receber a peti-
ção inicial, o juiz fixa os honorá-
rios em 10% do valor que será
reduzido para 5% se o devedor

efetuar o pagamento integral no
prazo de três dias da citação. Po-
rém, se a execução for contesta-
da, a verba honorária poderá ser
elevada até 20%. Dessa forma,
busca-se desestimular que o
condômino devedor embargue
apenas para “ganhar tempo”.

Ao receber a petição inicial,
fixa os honorários em 10% do
valor que será reduzido para 5%
se o devedor efetuar o pagamen-
to integral no prazo de três dias
da citação. Porém, se a execução
for contestada, a verba honorá-
ria poderá ser elevada até 20%.
Dessa forma, busca-se desesti-
mular que o condômino devedor
embargue apenas para “ganhar
tempo”.

A expectativa é de que tal mo-
dificação processual agilize a co-
brança de devedores e facilite a
vida do síndico. Leia mais em
nossa matéria de “Finanças”. Es-
peramos dias melhores!

Boa leitura!



Imagine a seguinte situação:
você está atrasado para um
compromisso, sai do seu apar-
tamento com pressa e chama o
elevador, mas... ele nunca para.
Então você descobre que o vi-
zinho de cima está de mudan-
ça e ocupando o elevador soci-
al com o trânsito de seus per-
tences. Outro caso hipotético:
você chega ao seu edifício
acompanhado de uma visita e,
ao chegar ao elevador, ambos
se deparam com um outro mo-
rador e seu cachorro de estima-
ção sujo e vocês precisam com-
partilhar o mesmo espaço. De-
sagradável, sim?

Ambas situações não são
raras de acontecer e costumam
gerar conflitos os quais o sín-
dico precisa administrar no co-
tidiano do condomínio. As atri-
buições dos elevadores social
e de serviço ainda não são bem
definidas para vários morado-
res que insistem em fazer uso
irregular desse equipamento,
causando constrangimento e

mal estar às demais pessoas
com quem convivem.

É fundamental que as pes-
soas saibam as regras para o uso
de cada um dos elevadores dis-
poníveis no prédio e esse fun-
cionamento deve ser fiscaliza-
do pelo zelador ou outro pro-
fissional adequado. Para isso,
é interessante que se coloquem
placas de aviso nas proximida-
des. Em caso de infração, o
condômino deve ser chamado

à atenção e, em reincidência,
sofrer as penalidades previstas
pela Convenção do Condomí-
nio, como multa, por exemplo.

A determinação de trânsito
de pessoas exclusivamente
pelo elevador de serviço, como
por exemplo empregados do-
mésticos, prestadores de servi-
ço, funcionários do condomí-
nio, é um tipo de discrimina-
ção que está sendo combatida
atualmente, sendo inclusive as-

Elevador de serviço versus elevador social

sunto disposto lei em alguns
municípios. No Rio de Janei-
ro, Belém e em São Paulo, den-
tre outras cidades, é vedada
qualquer forma de discrimina-
ção em virtude de raça, sexo,
cor, origem, condição social,
idade, porte ou presença de de-
ficiência e doença não conta-
giosa por contato social no
acesso aos elevadores.

Então para que serve o ele-
vador de serviço exatamente?

A sua finalidade é basicamen-
te o transporte de carga e aí es-
tão incluídos móveis em casa
de algum morador estar se mu-
dando, pacotes e carrinhos de
feira e também animais de es-
timação como gatos e cachor-
ros, independentemente do por-
te que tenham. Pessoas em tra-
jes de banho também são ori-
entadas a utilizar o elevador de
serviço. Por analogia, o eleva-
dor social, por sua vez, serve
para trânsito de pessoas.

É válido lembrar que tal
conduta também deve ser co-
brada por parte dos visitantes.
Assim, é necessário que os ele-
vadores do condomínio este-
jam devidamente sinalizados
com placas informativas de
“Social” e “Serviço”. A infor-
mação sobre qual elevador usar
também deve ser, preferencial-
mente, dada pelo porteiro no
instante da liberação do acesso
ao visitante.

*Jornlaista e colaboradora do JS



É sabido que a inadimplência é
uma das principais dificuldades en-
frentadas pelos síndicos nos con-
domínios. A conjuntura econômi-
ca,  e o desemprego que já chega a
8% na media nacional, são alguns
fatores que causam inadimplência
nos condomínios.

Apesar de todas estas nuances
que contribuem para o aumento da
inadimplência, a criatividade deve
ser cogitada pelos síndicos a fim de
evitar que esta situação se agrave
cada vez mais.

Não é novidade para ninguém
que o trabalho de combate dos dé-
bitos condominiais não pode esmo-
recer de forma alguma. A intensa
atividade de cobrança por empresa
especializada e a abordagem mais
próxima aos devedores com o in-
tuito de trazer esta receita difusa,
precisa ser constante para se obter

As 8 Dicas para realizar um Mutirão
de recuperação de Inadimplência de Sucesso!

êxito nos resultados de recuperação
dos recursos financeiros que estão
em posse destes condôminos, e de-
veriam estar no caixa do condomí-
nio.

Apesar da maioria dos síndicos
serem sabedores deste famoso
“mantra”, ou seja: “se não cobrar
não vai receber” não praticam.
Muitos reclamam dos índices cres-
centes das inadimplências, que al-
guns condôminos trocam de carro,
compram belas  e modernas Tvs
mas efetivamente não fazem ou não
tomam nenhuma atitude pró-ativa
no sentido de solucionar a situação.

Uma das atitudes pró-ativas
mais eficientes para o efetivo com-
bate da inadimplência condomi-
nial é o mutirão de recebimento das
inadimplências. Este mutirão deve
ser realizado semestralmente, ou
sempre que necessário for, com

aqueles devedores que realmente
não aderem às campanhas de arre-
cadação promovidas pelo condo-
mínio. Alguns síndicos não acredi-
tam nos mutirões, mas sem enga-
nam redondamente quanto aos seus
resultados práticos.

Se bem planejado, elaborado
com cautela e preventivamente  res-
peitar os limites estabelecidos pela
convenção quanto a aplicação das
sanções previstas os resultados são
até surpreendentes.

Um dos ingredientes mais im-
portantes para o sucesso desta mo-
dalidade de cobrança alternativa
são as condições de pagamento
adequadas ao devedor, permitindo
que, o negociador inadimplente
efetive o acordo dentro das suas
possibilidades financeiras de
adimplir.

Não adianta o condomínio,
formatar um acordo que atenda
apenas as condições do síndico sem
pensar na possibilidade de paga-
mento do devedor. Muitos inadim-
plentes fazem os acordos cientes de
que não vão cumprir apenas para
ganhar tempo.

O objetivo do mutirão de
inadimplência é resolver as pendên-
cias daqueles condôminos que res-
taram da cobrança mensal, ou que
não apareceram nas convocações e
notificações enviadas.

Evidentemente que, não se
pode neste mutirão oferecer des-

contos de multas, juros ou corre-
ção monetária, pois além de bene-
ficiar o infrator, também abre um
perigoso precedente. Imagine aque-
le condômino, que pediu um em-
préstimo no  banco, ou a um pa-
rente próximo, pagou todos os
acréscimos legais e descobre que
um vizinho não pagou nada ou ob-
teve um “descontasso” como ele
vai reagir?

Este risco o sindico não pode
correr. Conceder melhores condi-
ções de parcelamento, aumentar os
prazos de pagamento, criar um
acordo com parcelas variáveis são
opções válidas, mas descontos po-
dem trazer grandes dissabores ao
gestor.

Existem casos de condôminos
que souberam da concessão destes
descontos e ajuizaram ação pedin-
do o mesmo beneficio, pois não há
qualquer diferença entre ambos, e
ganharam o direito de receber a di-
ferença paga a maior atualizada e
ainda em dobro.

Os mutirões devem criar facili-
dades e não dificuldades para o con-
domínio. Seu objetivo principal é
trazer de volta os recursos financei-
ros, objetivando a diminuição da
inadimplência, e a conservação de
índices aceitáveis de
inadimplência, e que não compro-
metam as contas do condomínio.

Portanto uma excelente alterna-
tiva para coibir e reduzir a

inadimplência é a aplicação do
mutirão de inadimplência de for-
ma periódica e planejada.

Seguem a seguir dicas para pla-
nejar e obter sucesso no  mutirão
de recuperação de inadimplência:
1 - Respeitar as determinações da
Convenção quanto às sanções apli-
cáveis;
2 - Informar por meio de avisos no
condomínio previamente as datas
do mutirão;
3 - Alertar sobre as vantagens e con-
dições especiais do mutirão que
evitarão uma futura ação judicial;
4 - Procurar um local reservado para
negociação, evitando não expor o
devedor;
5 - Não conceder descontos ou fa-
cilidades diferenciadas;
6 - Compor um acordo dentro das
condições de pagamento do deve-
dor;
7 - Fazer um termo de acordo bem
elaborado e por escrito com teste-
munhas;
8 - Garantir o pagamento do acor-
do firmado juntamente com a taxa
mensal atual.

Se ao mesmo tempo o sindico
conseguir reduzir a inadimplência
passada com os mutirões, e conter
a inadimplência futura com medi-
das jurídicas preventivas o sucesso
da gestão estará garantido.
*Dr. Condomínio, Aldo Araujo Silva
Junior - Diretor Geral da JR OFFICE
ASSESSORIA CONDOMINIAL, Sócio e
Diretor Geral da FOLHA DO SÍNDICO DF.



Além de saber lidar com as ques-
tões referentes à manutenção predi-
al e às relações entre os condôminos,
administrar as finanças do condo-
mínio pode se tornar a parte mais
difícil do exercício da sindicância.
Isso porque, na maioria das vezes,
a receita do condomínio advém ex-
clusivamente das taxas pagas pelos
ocupantes e, quando alguém deixa
de honrar seu compromisso, os de-
mais são penalizados.

De acordo com órgãos de servi-
ço de proteção ao crédito como o
SPC Brasil e o Serasa, nos últimos
15 meses os índices de inadimplên-
cia no país aumentaram significati-
vamente. Devido à crise econômica
no país, muitas pessoas, na hora de
priorizar seus pagamentos, acabam
por deixar a taxa condominial em
segundo plano, visto que essa ge-
ralmente cobra juros menores que
outras dívidas.

Com o intuito de amenizar o
caos financeiro do condomínio,
muitos síndicos buscam a negocia-
ção com os inadimplentes, visando
à quitação dos débitos e, para isso,
oferecem algumas vantagens como
parcelamento, cancelamento de
multas e até descontos. Embora essa

“Perdão” dos devedores
pode ser armadilha para síndicos

seja uma iniciativa de intenção po-
sitiva, é necessário proceder com
muita cautela, uma vez que o per-
dão ou amortecimento da dívida sig-
nifica tratar com benevolência um
condômino que não estava honran-
do seus compromissos, sobrecarre-
gando os demais.

Para o engenheiro Marco Antô-
nio Braga, morador de um residen-

cial na cidade do Recife (PE), essa
não é uma conduta justa. “Em 2014,
a nossa associação de moradores
acionou um ex-síndico na Justiça
depois que ele simplesmente per-
doou a quase toda a dívida de qua-
tro devedores contumazes do nosso
condomínio. Eles pagaram cerca de
30% dos débitos para se regulariza-
rem, praticamente nada. Se eles dei-

xam de pagar e continuam a usu-
fruir dos benefícios, então é porque
alguém que cumpre com suas res-
ponsabilidades está pagando por
dois”, comenta.

No ano passado, o juiz da 4ª
Vara Cível de Taguatinga, no pro-
cesso nº 2014.07.1.042284, conde-
nou um síndico e seu subsíndico a
pagarem solidariamente a quantia de

R$ 3.300,43 ao condomínio. Isso
em reparação de danos porque, den-
tre outras atitudes, excluíram juros
e multa de um condômino em atra-
so.

Para o advogado Júnior Messi-
as, a negociação das dívidas é uma
estratégia interessante para sanear as
finanças do condomínio. “O parce-
lamento é uma opção que facilita a
vida do inadimplente e faz o caixa
do condomínio aumentar as recei-
tas, ainda que seja em um longo pra-
zo”, afirma.

Messias faz uma ressalva: “no
entanto, cláusulas que resultam em
perda de receita como amortecimen-
to de multas por atraso ou mesmo o
perdão parcial dos débitos são de-
cisões sérias as quais o síndico só
deve tomar após consultar os demais
condôminos. Tudo isso sendo ob-
viamente registrado em assembleia.
Caso contrário, o perdão pode ser
interpretado como favorecimento e
o síndico, responsabilizado e cha-
mado a pagar os dividendos dos
quais abriu mão”, orienta o advoga-
do.

*Jornalista e colaboradora do JS



Viver em condomínio é saber
conviver em coletividade. Quem
escolhe esse tipo de moradia para
habitar deve ter em mente que sua
residência é parte de um todo, não
está isolada, e - portanto - fica su-
jeita à regras e convenções que atin-
gem a todos. Essa integração está
não apenas no plano virtual, mas
também no físico.

Em um condomínio vertical,
por exemplo, a rede elétrica e hi-
dráulica são interligadas. Um dis-
túrbio em uma unidade pode acar-
retar prejuízos a outra e assim por
conseguinte. Dessa forma, ninguém
pode se negar a realizar obras ou
reparos necessários para a seguran-
ça e bem estar coletivo.

Recentemente um caso ocorri-
do no Distrito Federal chegou à Jus-
tiça. Juiz da 4ª Vara Cível de Tagua-
tinga deferiu pedido de tutela de
evidência, formulado por um con-
domínio, para determinar que dois
moradores de uma das unidades au-
torizem vistoria no sistema de tu-
bulação de gás do apartamento e,
se necessário, a sua substituição.

O condomínio, parte autora da
ação, contou que a construtora res-

ponsável pela edificação do prédio
está realizando trabalhos preventi-
vos, incluindo serviços de substi-
tuição da tubulação de gás por ma-
terial mais resistente, tanto nas uni-
dades exclusivas como na parte co-
mum do condomínio. Tal medida
visaria garantir segurança dos mo-
radores e do empreendimento.

Entretanto, de acordo com o
condomínio, os moradores de uma
das unidades do condomínio, ne-
gam-se a autorizar a obra e, em es-
pecial, a permitir ingresso de fun-
cionários da empresa responsável
pelo serviço no imóvel, mesmo já
tendo ocorrido diversas tentativas
de aconselha-mento sobre a neces-
sidade da medida. O condomínio,
então, entrou com ação de conhe-
cimento e requereu, de início, a
adoção de medida de evidência,
para compelir a parte ré a permitir
o ingresso no apartamento para a
realização dos serviços necessári-
os na tubulação de gás.

Em sua sentença, o juiz ponde-
rou a possibilidade da ocorrência
de um acidente, com vazamento de
gás nas tubulações, cujas conse-
quências são imprevisíveis. Por

isso, determinou que a inspeção - e
possíveis reparos - deveria ser
acompanhada pelo síndico, admi-
nistração ou por prepostos, num
prazo de 24h a contar da ciência da
decisão pelos réus, sob pena de in-
cidência de multa de R$ 5 mil por
dia de descumpri-mento, limitados
a R$ 20 mil.

O magistrado salientou a exis-
tência do vínculo jurídico entre as

Condôminos não podem se recusar
à realização de reparos emergenciais

partes, na forma de condomínio
que, conforme linhas gerais, cons-
titui forma anormal de proprieda-
de, a chamada compro-priedade.
Nos autos do processo, foi trazido
ainda um regulamento desse con-
domínio que estabelece “que cada
condô-mino ou proprietário de uni-
dade autônoma, independentemen-
te das obrigações estabelecidas na
convenção, obriga-se, dentre outras

medidas, a permitir ao síndico e/
ou administradora e seus prepos-tos
o ingresso em sua unidade autôno-
ma, quando isto se torne indispen-
sável à inspeção ou realização de
trabalhos necessários à manutenção
ou reparo de partes comum e/ou das
unidades”.

*Jornalista e colaboradora do JS
(Redação com TJDFT)



A legislação trabalhista existe
para regulamentar as relações en-
tre patrão e empregado, de modo a
assegurar direitos e prescrever de-
veres para ambas as partes. Nesse
contexto, o mecanismo do aviso
prévio - disposto na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) - exis-
te para que uma das partes possa
comunicar à outra sua decisão de
rescindir o contrato de trabalho.

O objetivo desse dispositivo le-
gal é evitar que tanto o empregado
quanto o empregador sejam surpre-
endidos com a interrupção das ati-
vidades, proporcionando ao empre-
gador a possibilidade de contratar
outro funcionário para a vaga, e,
ao empregado, a recolocação no
mercado de trabalho, caso seja de
seu interesse.

Quem tem direito ao aviso pré-
vio? O advogado especialista em
Direito do Trabalho, Dr.
Alessandro Batista Rau, responde:
Sempre que uma das partes quiser
rescindir o contrato de trabalho sem
justa causa, deverá comunicar a
outra parte, através do aviso pré-

Aviso prévio: proteção para
empregado e empregador

vio. Portanto, tanto o empregado
(nos casos de despedida sem justa
causa) quanto o empregador (nos
casos de pedido de demissão) têm
direito ao aviso prévio.

Em relação aos funcionários
formais do condomínio, o síndico
deve atentar para o seguinte fato:
O empregador pode optar por efe-
tuar o pagamento do aviso prévio
de forma indenizada ou exigir que
o empregado cumpra o aviso pré-
vio trabalhando.

“Na hipótese de aviso prévio
trabalhado, o empregado pode op-
tar entre trabalhar duas horas a
menos por dia ou não trabalhar por
sete dias corridos sem que ocorra
qualquer desconto em relação ao
valor do aviso prévio, sendo que
tal previsão objetiva propiciar um
tempo livre para o trabalhador pro-
curar novo emprego”, explica
Alessandro Rau.

Ele complementa: caso opte
por trabalhar duas horas a menos,
toda falta ocorrida durante o perí-
odo de aviso prévio poderá ser des-
contada pelo empregador, o mes-

mo ocorrendo com toda e qualquer
falta que exceda ao limite de sete
dias, caso o trabalhador opte por
não trabalhar sete dias corridos.

Por outro lado, caso o empre-
gado tenha pedido demissão, de-
verá cumprir o período de aviso
prévio com jornada normal de tra-
balho, sendo que, caso o trabalha-
dor não queira cumprir o período
de aviso prévio, o empregador po-
derá efetuar o desconto desse perí-
odo junto às parcelas extintivas do
contrato de trabalho.

Empregados e empregadores
devem estar atentos às regras
estabelecidas há poucos anos do
aviso prévio. Até 2011, o prazo era
sempre de 30 dias. No entanto, des-
de que entrou em vigor a Lei nº
12.506/2011, dispondo sobre o avi-
so prévio proporcional, o prazo do
aviso prévio passou a ser de 30 dias,
mais 3 dias por ano de serviço pres-
tado a empresa, até o máximo de
90 dias de aviso prévio.

*Jornalista e colaboradora do JS
(Redação com Rau Advogados)



Recentemente um estudo realiza-
do no Brasil pela Confederação Na-
cional de Transporte (CNT, 2010)
mostra que a situação geral das ro-
dovias é deficiente. Quase 60% do
trecho avaliado foi considerado em
mau estado, com má conservação da
pavimentação. Asfalto de má quali-
dade, falhas de construção, falta de
conservação e o excesso de peso dos
caminhões são alguns dos fatores que
afetam as condições das vias e rodo-
vias nacionais.

O reflexo desta má conservação
é o desgaste excessivo de veículos e
os custos variáveis dos mesmos ex-
cedentes, ou seja, mais combustível,
peças, pneus, lubrificação e lavagem.

Este problema constante em âm-
bito nacional, também ocorre com
frequência em condomínios, sejam
eles verticais ou horizontais, decor-
rente de falhas no momento da apli-
cação ou da má utilização nas vias
internas dos mesmos.

Isso resulta em um número sig-
nificativo de fissurar e buracos, os
quais, hoje “sem solução”, são “es-
quecidos” ou preenchidos com con-
creto e materiais não apropriados
para a manutenção, como britas ou
os já conhecidos e temidos asfaltos
frios, que solucionam o problema
temporariamente, porém em poucos
meses o mesmo vem a se desprender

do pavimento apresentando o mes-
mo problema do início.

Visando este grave problema na
atualidade, organizações alocadas em
todo o brasil, buscam alternativas
para solucionar este problema e, de-
pois de anos de estudos, desenvolve-
ram a solução ideal, o CBUQ
aditivado.

Este produto entra no mercado,
não como uma sugestão, mas sim
como uma solução. Esta solução se
trata de asfalto ensacado, produzido
à quente e aplicável a quente, a mor-
no e a frio se enquadrando dentro dos
rigorosos parâmetros de usinagem,
aplicação, valores laboratoriais e de-
sempenho de CBUQ.

Utilizando das mais avançadas
tecnologias o CBUQ aditivado pos-
sibilita a reparação de estradas, vias
urbanas ou pequenas obras como es-
tacionamentos e vias de tráfego sem
a necessidade de maquinário pesado
ou de outros produtos para aplicação,
ou seja, como o produto vem pronto,
sua aplicação é rápida, e fácil. Além
de possuir vários outros diferenciais
como estocagem por até 24 meses,
aplicação sob chuva ou umidade, li-
beração imediata do trânsito e
reutilização das sobras do material,
reduzindo perdas à zero.

Fonte:Único Asfaltos.

Uma queixa bastante recorrente
entre síndicos de todo o Brasil é a bai-
xa frequência durante as assembleias
condomi-niais. Segundo a Lello, tra-
dicional administradora paulistana,
cerca de 70% dos moradores de São
Paulo - maior cidade do país - não
comparecem às assembleias marcadas
para debater e deliberar sobre assun-
tos de seus condomínios.

Pouca gente se dispõe a reservar
alguns minutos do seu tempo para ir
discutir assuntos pertinentes ao inte-
resse coletivo como eleição do síndi-
co, melhorias a serem implantadas na
estrutura, aprovação da previsão orça-
mentária e das contas do exercício an-
terior. Isso rapidamente gera insatis-
fações, pois, embora não tenha parti-
cipado das deliberações, o faltoso está
igualmente sujeito a obedecê-las in-
dependentemente de ter comparecido
ou não à reunião.

Essa é, portanto, a reclamação pa-
drão por parte de muitos condôminos:
“Eu não sabia, eu não fui consultado
acerca disso, logo, não vou seguir essa
regra”. O argumento é facilmente re-
batido, uma vez que as decisões to-
madas em assembleia legalmente
constituída são, sim, legítimas e váli-
das para absolutamente todos, desde
que, obviamente, tenham sido atendi-
dos critérios como convocação prévia

O desafio de atrair quórum para
assembleias condominiais

Utilizando das mais
avançadas tecnologias o

CBUQ aditivado

e quórum mínimo para a realização
de tal encontro.

Contudo, bater de frente com o
condômino e informá-lo de que é obri-
gado a se submeter a regimentos so-
bre os quais ele não opinou não é uma
forma muito diplomática de gerenciar
os assuntos do condomínio. O melhor
síndico é aquele conciliador, não o ini-
migo dos condôminos. Então, melhor
que assumir tal postura de “carrasco”,
mais interessante é atrais as pessoas a
participarem das assembleias e
convencê-las de que aquele momento
é importante e pode ser agradável.

“Os síndicos devem trabalhar para
mobilizar os moradores, visando am-
pliar o número de participantes nas
assemble-ias, uma vez que as decisões
tomadas nesses encontros afetam a to-
dos os condôminos”, afirma Angelica
Arbex, gerente de Relacionamento

com o Cliente da Lello Condomínios.
Ela sugere 6 dicas para essa finalida-
de. Confira:
1) Procure mesclar temas importan-
tes com outros que atraiam interesse
dos condôminos. Assim, a presença
será maior.
2) Coloque na pauta apenas assuntos
realmente relevantes. Desta forma, as
assembleias ficam mais curtas e me-
nos cansativas.
3) Promova a integração dos
condôminos com eventos extra-
assembleia. É mais fácil ter adesão dos
moradores em um condomínio com
clima mais amistoso.
4) Para condomínios muito grandes,
vale fazer um pequeno evento após a
assembleia, como um coquetel, um
lanche ou mesmo um eventual sorteio
de prêmios.
5) Estimule a gestão participa-tiva no
condomínio. Uma boa dica é criar co-
missões específicas para que os
condôminos participem, como comis-
são de decoração, de obras e de síndi-
cos-mirins, entre outros.
6) Acerte no horário. Cada síndico
deve conhecer bem os seus morado-
res e procurar agendar a assembleia
num horário positivo para a maioria
deles.

*Jornalista e colaboradora do JS



Com o advento do Novo Có-
digo de Processo Civil algumas
mudanças vão agilizar o proces-
so de cobrança das cotas
condominiais em atraso, e ten-
tar pôr fim às cobranças inter-
mináveis que assolam o univer-
so condominial e oneraram aos
que pagam as suas cotas em dia.

Porém, algumas informações
precisam ser bem analisadas a
fim de não causar dúvidas quan-
to ao novo procedimento de co-
brança das cotas em atraso,
como por exemplo o a informa-
ção que tem sido divulgada que
em 3 dias o devedor será execu-
tado e perderá o seu imóvel, o
que não condiz com o que de
fato ocorrerá.

Esse pagamento é devido na
ação de execução após o deve-
dor ser citado, o que continua a
ser da mesma forma que antes
da vigência do novo código. Si-
tuação que poderá levar 1 mês,
dois meses, ou se o devedor não
for localizado, até mesmo alguns
anos em caso extremos.

Somente a partir do momen-
to em que esse devedor for cita-
do, como o rito não é mais o rito
ordinário e sim o da execução,
uma vez que a dívida de condo-
mínio se transformou por força
do artigo Art. 784, X em título

executivo extrajudicial, o deve-
dor terá, aí sim, 3 dias para pa-
gar a dívida, após citado ou no-
mear bens à penhora, caso não
nomeie os bens à penhora, nem
quite a dívida em 3 dias o bem
que originou a dívida será pe-
nhorado. O que isso quer dizer?

 Que, após citado, e passados
os 3 dias, o oficial de justiça
voltará a residência do devedor
a fim de lavrar a penhora do
bem, ou seja, de forma simples,
o oficial anotará em termo pró-
prio que o presente bem servirá
para garantir a dívida, e essa in-
formação também constará na
matrícula do bem, e o documen-
to devolvido ao processo para a

continuidade do tramite da co-
brança;

Com a intimação da penho-
ra, o devedor terá o prazo de 15
dias, para oferecer não mais a
defesa, e sim embargos à exe-
cução.

 Com os embargos à execu-
ção, apesar de serem uma for-
ma de defesa, estes somente se-
rão recebidos e processados pelo
Juiz da causa, se abordarem
questões técnicas, como exces-
so de execução, erro na penho-
ra, entre outras questões técni-
cas e não mais de defesa.

Assim, transcorrido o prazo
de embargos, ou seja, os 15 dias
após intimação da penhora, o

devedor mediante a prévia au-
torização judicial poderá cons-
tar nos cadastros de proteção ao
credito. (art. 782, § 3º)

Importante para que seja tí-
tulo executivo extrajudicial que
tenha liquidez, seja certo e
exigível, sendo que a liquidez do
título estará na previsão orça-
mentária que deverá constar a
cota parte de cada unidade no
rateio levando em conta a fra-
ção ideal, ou conme previsto na
Convenção.

Caso o título seja mal forma-
do caberá embargos a execução
e suspensão da execução.

Para início da execução será
necessário para instruir a peti-

NOVO Código de Processo Civil
OS CONDOMÍNIOS

ção inicial, o título de proprie-
dade, ata de eleição do sindico,
planilha da dívida que poderá
incluir valor principal, juros,
multa e correção monetária, ata
contendo a previsão orçamentá-
ria com a devida fração e valor
destinado a cada unidade e se-
gunda via dos boletos em aber-
to.

Caso não estejam presentes
todos pressupostos, poderá ser
iniciada ação de cobrança de
cotas de condomínio e não dire-
tamente a execução.

Outra inovação é a previsão
no art. 252 do NCPC que auto-
riza ao oficial de justiça que pro-
ceda com a intimação ao funci-
onário da portaria responsável
pelo recebimento de correspon-
dência. Sem previsão anterior.

 Da mesma forma na citação
pelo correio, será válida a entre-
ga do mandato a funcionário da
portaria responsável pelo rece-
bimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar
o recebimento, se declarar, por
escrito, sob as penas da lei, que
o destinatário da correspondên-
cia está ausente. Sem previsão
anterior.
*Advogado especialista em Direito
Imobiliário, consultor em
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