


Mais um ano se inicia e com
ele chegam também novos pla-
nos, novos desafios, novas con-
quistas. Aos síndicos recém
em-possados, o nosso “boa sor-
te” e aos que continuam no car-
go, temos o prazer de dizer “se-
guimos juntos”. São mais de 20
anos trabalhando pelo síndico,
objetivan-do trazer mais infor-
mação, dicas, novidades e atu-
alizações sobre o universo dos
condomínios. Essa é a missão
do nosso Jornal do Síndico: ser-
vir a quem serve ao condomí-
nio.

Para começar 2017 sonhan-
do grande, que tal pensar em
maneiras de ampliar as recei-
tas do condomínio sem acres-
centar nada à taxa mensal dos
usuários? Em nossa matéria de
“Finanças” trazemos cinco su-
gestões simples e legais de se
incremen-tar a renda do condo-
mínio. Medidas simples podem

ajudar a criar um fundo de in-
vestimentos que se revertam
para os próprios condôminos,
seja na realização de
benfeitorias ou na desonera-ção
de despesas extraordinárias.

Em tempos de crise finan-
ceira como a que o Brasil atra-
vessa atualmente poupar é sem-
pre uma boa ideia. E se, além
de economizar, você conseguir
meios para obter uma renda ex-
tra, melhor ainda! Nessa hora
toda criati-vidade é válida. O
síndico deve transmitir aos
condôminos esse espírito
colaborativo, conscien-tizá-los
para colaborarem como for
possível, afinal o condomínio
é um patrimônio coletivo.

E por falar em coletividade,
é verdade que a convivência
com outras pessoas em um
mesmo ambiente às vezes se
torna conflituosa, não é mes-
mo? Quais são os principais

motivos de discórdia no con-
domínio? Barulho, animais do-
mésticos, inadim-plência? Veja
nesta edição a lista que prepa-
ramos com os “7 pontos de
conflito entre condô-minos” na
nossa seção “Cotidiano” e veja
se você concorda com os fato-
res que elencamos.

Embora nem sempre seja ta-
refa simples, o bom síndico é
um conciliador. Em lugar de
alimentar brigas e desentendi-
mentos entre vizinhos, ele pró-

prio busca dar o exemplo e as-
sume uma postura pacificado-
ra. Exercitar a paciência e a
empatia deve ser um objetivo
diário, em prol do bem comum.

A todos nossos leitores - sín-
dicos, funcionários e condô-
minos - desejamos um excelen-
te ano de 2017. Estamos jun-
tos em mais uma jornada.

Boa leitura!

Os editores



A vida em condomínio, assim
como a vida em sociedade, exi-
ge regras para nortear a conduta
dos seus entes objetivando o
equilíbrio entre as partes. A con-
vivência entre pessoas distintas
nem sempre é fácil e a conven-
ção do condomínio concentra o
conjunto de normas que regem
o todo, existindo justamente para
discriminar quais são as obriga-
ções e os direitos tanto do síndi-
co quanto dos moradores.

Cada infração às regras pres-
supõe uma penalidade, como
forma de tentar coibir falhas e
evitar prejuízos ao patrimônio
coletivo. A inadimplência é um
dos problemas mais sérios en-
frentados pelo síndico de condo-
mínio e para essa infração cabe
a aplicação de multa. Quaisquer
outras penalidades que não se-
jam pecuniárias, ou seja, finan-
ceiras é considerada ilegal.

O condomínio não pode ig-
norar os meios expressamente
previstos em lei para cobrança de

dívida condominial. A jurispru-
dência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) considera que o
Código Civil (CC) é taxativo
quando estabelece sanções
pecuni-árias para o caso de
inadimple-mento de despesas
condominiais. Dessa forma,
qualquer tipo de constrangimen-
to ao devedor pode fazer com
que o condomínio seja respon-
sabilizado criminalmente.

A advogada Larissa Mendes
exemplifica sanções ilegais: “Al-
guns síndicos expõem os nomes
dos condôminos inadimplentes
em listas afixadas em áreas co-
muns do prédio ou mesmo na
internet por meio de emails pú-
blicos e redes sociais. Também
há casos de condomínios onde
os devedores são banidos das
áreas de lazer e impedidos de
utilizar equipamentos coletivos

Multa é a única penalidades legal para os devedores
Condôminos inadimplentes não podem ser constrangidos

ou impedidos de utilizar equipamentos coletivos

porque estão em falta com as ta-
xas. Tudo isso é absolutamente
ilegal e o morador lesado pode
entrar com ação contra o condo-
mínio”, esclarece.

Larissa adverte que tais cons-
trangimentos vão de encontro ao
princípio de defesa da dignida-
de humana que rege toda a le-
gislação brasileira e, ainda que o
regimento interno do prédio pre-
veja tais penalidades abusivas ou

as mesmas sejam aprovadas em
assembleia, proibir o uso de áre-
as comuns ou expor o devedor é
ilegal, uma vez que a norma in-
terna do condomínio não pode
se sobrepor a uma lei nacional.

Esse posicionamento foi ado-
tado pela Terceira Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ),
recentemente, ao julgar recurso
especial de condomínio
residencial que teria impedido
moradora e familiares de fre-
quentar o clube do condomínio,
com base em previsão regimen-
tal. Para os ministros, o direito
do condômino ao uso das partes
comuns não decorre da situação
de adimplência das cotas
condominiais, mas, sim, do fato
de que, por lei, a unidade imobi-
liária abrange a correspondente
fração ideal de todas as partes
comuns.

*Jornalista e colaboradora do JS
(Redação com STF)



A função de síndico repre-
senta um grande desafio para
aquele que assume o cargo e
uma enorme expectativa para
os moradores do condomínio.
Mas, a missão se torna ainda
mais difícil quando se trata de
um prédio que acaba de ser
entregue. O momento da entre-
ga do condomínio é marcado
por altas expectativas, tanto
pelo lado da construtora, que
deseja ver o seu empreendi-
mento dar certo, quanto para os
moradores que, na maioria das
vezes, estão ali realizando um
sonho, após esperar ansiosa-
mente e por anos a construção
do mesmo.

Em um condomínio novo,
o síndico precisa gerir de for-
ma a atender os anseios de sua
comunidade e, ao mesmo tem-
po, tentar manter um bom re-
lacionamento com a construto-
ra, bem como com a adminis-
tradora escolhida por ela para
o início da vida condominial.

Vale ressaltar que o artigo
1.347 do Código Civil (CC)
rege que, para assumir a fun-
ção de síndico em um condo-
mínio, a pessoa deverá ser elei-

ta, não apenas indicada. Por
essa razão, nada impede que,
no momento da entrega do con-
domínio, a construtora indique
alguém para tal função, mas
essa escolha deverá ser
ratificada pelos condôminos
presentes em assembleia. Estes
poderão concordar com a es-
colha ou discordar e eleger ou-
tro represente dentre os presen-
tes.

“Art. 1.347. A assembleia
escolherá um síndico, que po-
derá não ser condômino, para
administrar o condomínio, por

prazo não superior a dois anos,
o qual poderá renovar-se.”

O mesmo vale para a nome-
ação da administradora, que é
prerrogativa do síndico e deve-
rá ser aprovada em assembleia
(artigo 1.348 do CC). Porém,
quando se trata de condomínio
a ser entregue, o processo de
escolha da administradora tem
ficado a cargo da construtora,
caso contrário o prédio seria
instalado sem uma administra-
dora, o que tornaria inviável a
gestão do patrimônio.

É importante lembrar que o

A difícil tarefa do síndico
em condomínios novos

contrato assinado pela constru-
tora tem valor até a instalação
do prédio. Da instalação para
frente o condomínio passa a
tomar as decisões gerenciais do
prédio. A escolha da adminis-
tradora deverá ser ratificada
pelos presentes na própria
assembleia de instalação e de-
verá ter contrato com previsão
de rescisão de 30 dias. O ideal
é que após a assembleia seja
firmada nova avença com a ad-
ministradora em nome do con-
domínio.

Indicados pela construtora,

ratificados pelos condôminos
ou eleitos em assembleia, o
fundamental é que administra-
dora e síndico defendam os in-
teresses do condomínio. Se a
opção for pelo formato sugeri-
do pela construtora, o corpo
diretivo condominial exercerá
importante papel na fiscaliza-
ção e sugestão de novo forma-
to, quando necessário. A cons-
trutora não deve oferecer resis-
tência para a troca do formato
de gestão inicialmente impos-
to, se esta for a vontade da
maioria dos condôminos.

Caso a opção seja por um
síndico profissional, é salutar
que esteja claro na convocação
enviada a todos os condôminos
sobre essa alternativa. Assim,
os condôminos também pode-
rão indicar profissionais para
serem entrevistados e selecio-
nados em assembleia. O con-
trato desse profissional poderá
ser definido pela própria
assembleia e a lei estabelece
prazo de até dois anos para
cumprimento do mandato.
Dr. Rodrigo Karpat, especialista em
direito condominial e imobiliário, e
sócio do escritório Karpat
Sociedade de Advogados.



Morar em condomínio re-
quer bom senso uma vez que
compartilhar espaços, às ve-
zes, pode gerar muitos confli-
tos, principalmente quando um
morador se sente invadido ou
lesado por outro. Para se viver
bem é necessário, além do
bom senso para respeitar o pró-
ximo, também uma boa dose
de paciência para ser flexível
quando preciso e saber relevar
o que desagrada, em algumas
ocasiões. Você sabe quais são
os principais pontos de confli-
to entre moradores? Abaixo
listamos 7 motivos que co-
mumente rompem a paz entre
condôminos.

1 - Barulho
Esse é uma unanimidade

em todos os condomínios, pois
costuma ser a principal quei-
xa. Seja em áreas comuns a
exemplo do salão de festas ou
dentro do apartamento, o ba-
rulho incomoda e é motivo de
brigas, muitas delas com des-

fecho trágico, infelizmente.

2 - Inadimplência
A falta de pagamento por

parte de uns onera o orçamen-
to de outros. Isso porque o “bu-
raco” deixado no orçamento
ordinário do condomínio pe-
los inadimplentes precisa ser
coberto, uma vez que há com-
promissos mensais que não
podem ser cortados, como
energia, água, pagamento de
funcionários.

3 - Animais
A presença de animais do-

mésticos como cães, gatos e
até algumas aves gera confli-
tos. As principais queixas são
a sujeira e os ruídos provoca-
dos pelos PETs ou o risco que
alguns podem oferecer à saú-
de coletiva. Criar animais em
condomínio não é um proble-
ma, desde que seus donos cui-
dem para que não incomodem
os vizinhos.

4 - Lixo
O descarte do lixo também

é um dos frequentes motivos
de discórdia entre moradores.
Alguns questionam a
obrigatoriedade da coleta se-
letiva, outros depositam seus
resíduos em locais
inapropriados e despertam a
ira dos vizinhos.

5 - Garagem
A disputa por espaços na

garagem é também constante
motivo de brigas. Quando há
vagas demarcadas para cada
condômino é um problema
menos frequente, mas quando
as vagas são rotativas esse é
um dos principais pontos de
conflito entre vizinhos.

6 - Espaços coletivos
O uso de ambientes e equi-

pamentos coletivos como: sa-
lão de festas e de jogos, espa-
ço gourmet, churrasqueira,
academia, brin-quedoteca,
dentre outros, pode ser razão

7 pontos de conflito entre condôminos

para atritos. As principais quei-
xas são sobre o mau uso das
dependências ou choques nas
datas reservadas para o uso.

7 - Crianças
O problema não é exata-

mente a presença delas, mas o

que elas podem fazer de erra-

do no condomínio: brincadei-
ras em locais inapro-priados,
ocupar os elevadores, sujeira,
danificar bens alheios como
carros e barulho são alguns
exemplos.

*Jornalista e colaboradora do JS



Você sabe para quê serve a
caixa de gordura? Ela tem uma
importante função: impedir a
contaminação da água que é dis-
tribuída no prédio, prevenindo
também obstruções na rede de
encanamentos. Nem sempre
esse equipamento está visível
aos olhos, mas saiba que seu
condomínio certamente possui
uma caixa deste tipo e ela pre-
cisa de manutenções periódicas
para funcionar adequadamente.

Geralmente a caixa de gor-
dura fica em um espaço subter-
râneo e, por não estar em um
local muito acessível, às vezes
é esquecida e negligenciada pe-
los síndicos e zeladores, os quais
só se lembram dela quando o
problema já está instalado. A
função dela é agir como um fil-
tro: os resíduos líquidos vindos
dos apartamentos chegam à cai-
xa de gordura e ao entrar em
contato com a água que há den-
tro dela, há a separação dos

rejeitos gordurosos provenien-
tes, por exemplo, da máquina de
lavar e da pia da cozinha

Esse mecanismo impede que
resíduos oleosos transitem pela
rede, acumulando-se em placas
e ocasionando entupimentos.
Portanto, deve-se estar atento à
limpeza da caixa de gordura
com a atuação de profissionais
especializados nessa tarefa. A
cada seis meses em casas e a
cada três meses em condomíni-
os, as caixas devem passar por
uma manutenção para a retira-
da dessa sujeira que fica ali ar-
mazenada.

Negligenciar a manutenção
pode trazer consequências desa-
gradáveis e prejuízos que podem
sair mais caro do que contratar
uma desentupidora a cada três
meses. Primeiramente, o forte
mau cheiro passa a dominar o
ambiente, há infestação de ani-
mais como baratas, escorpião e
também ratos, nos apartamen-

tos os moradores podem se quei-
xas de fluxo retrógrado, ou seja,
ao invés de escoar a água suja
retorna. Por fim, o maior dos
prejuízos pode ser o entupimen-
to da rede de distribuição, que
vai interromper a disponibilida-
de de água e gerar grandes trans-
tornos para ser reparada.

Atenção!
O uso de soda cáustica ain-

da é muito frequente em residên-
cias e condomínios com a fina-
lidade de limpar caixas de gor-
dura e desentupir encanamen-
tos. Embora esse produto de
fato solucione temporariamen-
te o problema da obstrução, ele
não é indicado. Os especialistas
explicam que há a saponificação
da gordura, ela é diluída na água,
mas não é destruída e continua
a causar males. Com o tempo,
esse “sabão” produzido pela re-
ação química da soda cáustica
com a gordura, também vai se

Caixa de gordura do condomínio
deve ser limpa a cada trimestre

depositando e causando entupi-
mentos.

Prevenção
De nada adianta o condomí-

nio zelar pelas manutenções pe-
riódicas se os condôminos não
fizerem a parte deles. É preciso
instruir os moradores sobre o
que pode e principalmente o que
não pode ser descartado pelo

ralo. Óleo de fritura é o maior
vilão e jamais deve ser despeja-
do na pia, assim como restos de
alimentos sólidos. Fios de cabe-
lo também são um problema
quando se acumulam no enca-
namento, então devem ser sem-
pre recolhidos do ralo após o
banho.

*Jornalista e colaboradora do JS



O condomínio não é feito
apenas por síndico e condô-
minos, ele inclui também uma
equipe de funcionários a ser-
viço do patrimô-nio coletivo.
Nesse contexto, dois profis-
sionais específicos são de ex-
trema importância para a ro-
tina do condomínio: são eles
o porteiro e o zelador.

Algumas pessoas costu-
mam confundir quais são as
atribuições de cada um deles
e muitas vezes julgam mal por
não atenderem a expectativas
criadas equivocadamente. Ao
síndico, sobretudo, cabe a
obrigação de saber distinguir
as atribuições de cada traba-
lhador para não praticar des-
vio de função, o que pode ge-
rar encargos trabalhistas pos-
teriores, inclusive.

O porteiro, conforme já
sugere o nome, é o funcioná-
rio que administra a portaria
do prédio. A ele cabem as se-
guintes atribuições: fiscalizar

o acesso de visitantes e
prestadores de serviço previ-
amente autorizados; controlar
o acesso de veículos garan-
tindo abertura e fechamento
dos portões, receber e sepa-
rar encomendas e correspon-
dências dos moradores; cum-
prir as ordens do síndico ou
zelador, bem como transmi-
tir a eles as ocorrências e re-
clamações do registradas no
seu turno de serviço.

É importante investir na
contratação de profissionais
experientes no serviço de por-
taria e também em treinamen-
to contínuo desses funcioná-
rios, de modo a transmitir
uma boa imagem uma vez
que eles são o cartão de visi-
tas do condomínio. Além dis-
so, os porteiros carregam uma
grande responsabilidade rela-
cionada à segurança do pré-
dio, portanto precisam saber
agir da forma mais cautelosa
em seus postos de trabalho.

O zelador, por sua vez,
está em uma hierarquia supe-
rior ao porteiro. Ele é a segun-
da pessoa após o síndico, pois
é ele quem coloca em prática
as determinações do adminis-
trador na prática. Esse profis-
sional exerce um papel de co-
ordenador dos demais funci-
onários do edifício, repassan-
do a eles as suas obrigações e
fiscalizando o trabalho de to-
dos. Seu trabalho, como o
nome sugere, é zelar pelo
patrimônio, garantindo a obe-
diência ao Regimento Inter-
no nas normas de conduta
entre condôminos e cuidan-
do da manutenção da estru-
tura física do condomínio.

Além do próprio síndico,
é importante que cada
condômino conheça quais
são as reais atribuições de
cada um desses funcionários.
Sob nenhuma hipótese é acei-
tável que o porteiro ou zela-
dor preste serviço a um mo-

Zelador e porteiro: entenda o que faz cada um

rador do prédio em seu horá-
rio de trabalho. “Pequenos
favores” como carregar com-
pras, vigiar crianças ou ani-
mais de estimação, fazer re-
paros elétricos ou hidráulicos
nos apartamento, dentre ou-
tros pedidos “inocentes” de-

vem ser evitados ao máximo
e punidos, quando necessário.
O funcionário jamais deve
negligenciar suas atividades
em horário de expediente.



Os condomínios devem ser os
primeiros a contribuir para que
seus visitantes respeitem as re-
gras da comunidade. Eles devem
ser alertados, com antecedência,
sobre o regulamento interno.

A presença de pessoas estra-
nhas ao condomínio, nem sem-
pre é sinônimo de satisfação para
os moradores e funcionários.
Alegando que não residem no
local, muitos visitantes trazem
problemas trazem problemas,
porque se sentem livres para bur-
lar regras. Que limites devem ser
impostos?

Quem deve se submeter às re-
gras do regulamento interno e a
convenção condominial: somen-
te os condôminos e os funcioná-
rios, ou os visitantes e
prestadores de serviço também
devem levar em consideração os
limites impostos a cada pessoa
que resida ou transite na área do
condomínio? Pode um visitante
entrar no prédio em traje de ba-
nho pela entrada principal e uti-
lizar o elevador social, quando o
regulamento proíbe o uso destes
locais nestas situações? Estas
perguntas, aparentemente sim-
ples, ainda causam transtornos e

problemas tanto para os funcio-
nários que trabalham na portaria
e administradores. O bom senso
mostra que o fato de a pessoa ser
um visitante não lhe dá respaldo
para burlar as regras da comuni-
dade.

Os argumentos dos que defen-
dem esta tese afirmam que se
cada visitante infringe regras, os
próprios condôminos se sentiram
no direito de fazer o mesmo, já
que o cumprimento de uma lei na
pode permitir o uso de dois pe-
sos e duas medidas. Alem disso,
em qualquer outro local – seja
publico ou privado – as pessoas
são quase que intimadas a respei-
tar as regras de uso e acesso. Di-
ficilmente, um cliente de um ban-
co tem acesso ao seu interior após
o termino do horário destinado ao
publico. Por que uma pessoa que
não é moradora de um condomí-
nio pode fazer o que bem enten-
de simplesmente por não residir
no local?

Lei é Lei
Este tipo de comportamento,

de infração de regras – por mais
rígidas que sejam – faz parte da
cultura brasileira, que precisa ser

revista. Muitas pessoas, por
exemplo, insistem em entrar no
condomínio sem a necessária
identificação, mesmo quando so-
licitada pelo funcionário, agre-
dindo, muitas vezes, pessoas que
apenas estão cumprindo ordens.
Mesmo assim, o porteiro deve
ser orientado a não permitir que
essas pessoas entrem sem que
seja feito o procedimento exigi-
do pelo regulamento. Há casos
também que parentes e amigos
alugam o salão de festas e não
levam em consideração o horá-
rio do silencio, invadem vagas de
garagem, fazem mau uso de
equipamentos. Por essas e outras
coisas, muitos condomínios não
permitem que o salão de festas e
outras áreas de lazer não sejam
utilizados por estranhos.

A própria Justiça já foi ques-
tionada a respeito desses inciden-
tes. O jurista Caio Mario Pereira
publicou o seguinte pensamen-
to: “sentindo o imperativo de
estatuir regras de comportamen-
to convenientes à tranqüilidade,
ao conforto, à higiene do edifí-
cio, em proveito de todos, a nor-
ma regulamentar interna tem a
natureza de lei particular daque-

le agrupamento, aplicável aos
seus membros como a qualquer
estranho que penetre no seu re-
cinto.

Com este agrupamento jurí-
dico, os condôminos devem ser
os primeiros a contribuir para
que seus visitantes respeitem as
regras da comunidade. Se há pes-
soas que costumam freqüentar o
local, elas devem ser alertadas,
com antecedência, sobre o regu-
lamento interno e os limites im-

Visitantes devem respeitar regulamentos

postos pelos demais moradores.
Alguns síndicos instalaram pla-
cas de sinalização na portaria, na
área de lazer e nos elevadores,
chamando a atenção de todos –
moradores e visitantes – que al-
gumas regras devem ser cumpri-
das à risca. Que podem impedir
situações constrangedoras para
todos.
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Entenda porque seu Condomínio
deve nomear um Conselho Fiscal

Com o crescente aumento
demográfico da população surgiu
a necessidade de se buscar um
melhor aproveitamento do solo.

Esse aproveitamento se deu
por meio de construções que pu-
dessem acolher diversas famílias
ou estabelecimentos comerciais
ou ambos num mesmo espaço.

Assim surgiram os condomí-
nios edilícios!

No entanto, para o funciona-
mento destes condomínios foi im-
prescindível a escolha de alguém
para administrar e ser o represen-
tante legal do lugar.

Neste caso, o Síndico.
Mas, com o passar dos tem-

pos, a gestão condominial não
pôde mais depender exclusiva-
mente do Síndico, sendo então
criados os Conselhos.

Estes Conselhos tratam-se de
órgãos internos nos quais o Sín-
dico terá apoio para suas decisões
e também poder adotar medidas
com segurança.

É notório que, mensalmente o
Síndico é responsável por admi-
nistrar o dinheiro arrecadado a tí-
tulo de taxa condominial e com
ele pagar a manutenção do con-
domínio, bem como manter reser-
va de valores.

Estas movimentações produ-
zem documentos tais como: no-
tas, recibos, extratos, relatório,
etc, os quais dever sem guarda-
dos.

Atualmente, a figura dos Con-
selhos está presente na maioria
dos condomínios.

O Conselho Fiscal
Conselho Fiscal é um órgão

interno nos condomínios
edilícios.

A legislação atual traz, em seu

Artigo 1.356 do Código Civil,
que: “Poderá haver no condomí-
nio um conselho fiscal, compos-
to de três membros, eleitos pela
assembléia, por prazo não supe-
rior a dois anos, ao qual compete
dar parecer sobre as contas do sín-
dico”.

Desse modo, cabe aos própri-
os condôminos a faculdade de no-
mear ou não um Conselho Fiscal,
ou seja, a existência deste não é
obrigatória por lei.

No entanto, se a Convenção
do condomínio prever, torna-se
obrigatório.

Mas por que seu Condomínio
deve nomear um Conselho Fis-
cal?

A função do Conselho Fiscal
é fiscalizar as contas e os atos do
Síndico, porém, de acordo com a
determinação da Convenção do
condomínio, podem ser estipula-
das outras atribuições.

A importância de implantar
este Conselho nos condomínios
está no seu principal objetivo, ou
seja, cuidar da saúde financeira
destes. Fiscalizar!

Assim, irá conferir todas as

contas do condomínio, emitir pa-
recer sobre elas para aprovação
ou não em assembléia geral.

Ressalta-se que, para uma fis-
calização eficiente, é fundamen-
tal o acesso a pasta de prestação
de contas, a qual deve conter toda
receita e despesa do condomínio
mês a mês, assim como extratos
bancários e conciliação bancária
(conferência das
contas bancárias com o controle
financeiro interno).

Na prática, é de praxe a entre-
ga da documentação ao presiden-
te do Conselho até o dia 15 do mês
seguinte, sendo emitido o parecer
em até 30 dias.

E, como funciona o Conselho
Fiscal?

Pela legislação, para ser mem-
bro do Conselho Fiscal não é ne-
cessário que os conselheiros se-
jam condôminos, assim como na
lei anterior.

Portanto, qualquer pessoa - in-
quilino, ocupante, procurador ou
com alguma relação com a comu-
nidade pode ser eleita para o Con-
selho.

A maioria dos condomínios dá

preferência por membros que se-
jam contadores, contabilistas, ad-
ministradores e advogados em ra-
zão de suas habilidades técnicas.

Sendo órgão fiscalizador, o
Conselho Fiscal também tem res-
ponsabilidades?

Isso depende, pois a respon-
sabilidade pelos fundos do con-
domínio é do Síndico, é ele quem
responde civil e criminalmente
pela gestão do local.

Porém, os Conselheiros pode-
rão ser acionados judicialmente
caso haja comprovação de que
ajudaram o Síndico a praticar atos
ilícitos.

ATRIBUIÇÕÊS DO
CONSELHO FISCAL

Muitas vezes, as atividades
dos Conselheiros geram confusão
entre os condôminos, referente ao
que eles podem ou não fazer em
relação à administração do con-
domínio.

Desse modo, para melhor
elucidar, vejamos algumas atri-
buições que podem ser desempe-
nhadas pelo Conselho Fiscal do
condomínio:

- emitir pareceres que devem ser
encaminhados à assembléia geral
- auditar e fiscalizar as contas do
condomínio
- alertar o Síndico sobre eventu-
ais irregularidades
- eleger o presidente do Conselho
- escolher agência bancária e a se-
guradora do condomínio junta-
mente com o Síndico.

Atribuições que NÃO podem
ser desempenhadas:

- fazer compras ou contrair dívi-
das em nome do condomínio
- tomar decisões administrativas
em nome do condomínio, sem a
autorização do Síndico
- não registrar em livro próprio as
atas de suas reuniões

Assim, as atribuições do Con-
selho Fiscal são fiscalizar, auditar
e dar parecer sobre as contas do
condomínio, porém não tem po-
der decisório sobre a administra-
ção deste.

Desse modo, não tem o poder
de aprovar as contas e sim emitir
parecer sobre elas, a fim de que a
assembléia aprove-as ou não.

Portanto, somente a assem-
bléia tem o poder de aprovar con-
tas da administração do Síndico.

Atenção....
Conselho Fiscal é diferente de

Subsíndico, pois a função do
Subsíndico não é prevista em lei
e sim na Convenção do condomí-
nio e sua finalidade é auxiliar o
Síndico e substituí-lo em ausên-
cias eventuais.

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








