
ADMINISTRAÇÃO

REPETECO

4 passos para o sucesso: Trabalhar e orar, pensar e acreditar. “Norman Vicente Peale”

Ano X - Edição - 201 Natal/RN - www.jornaldosindico.com.br/natalIII 139 Fevereiro de 7 -

3.000 exemplares

Negligência em manutenção pode
fazer condomínio pagar indenizações

Página 05

Avanços na
telefonia para
condomínios

Primeira assembleia:
construtoras e a

indicação de síndico
e administrador

Página 03

Os condomínios contam
hoje com equipamentos e
produtos que podem estar
em pé de igualdade com
médias empresas no que
diz respeito ao avanço
tecnológico presente em
grande parte do seu
funcionamento.

Ao adquirir um imóvel
em um condomínio, o
que mais se almeja é
chegar a hora de poder
u s u f r u i r d o n ov o
patrimônio, das áreas
comuns, mobiliar e
decorar.

RODRIGO KARPAT

Página 08



Por Cecília Lima

Nesta edição de fevereiro
de 2017, o Jornal do
Síndico resgata um tema

que - apesar de já existir uma
legislação a respeito - ainda gera
debates e conflitos entre
condôminos , s í nd i co s e
funcionários: o cigarro. Após
vários estados tomarem a
iniciativa de proibi-lo em espaços
públicos, a lei de âmbito nacional
que o baniu definitivamente das
á r e a s d e u s o c o l e t i v o ,
explicitamente condomínios, veio
em 2014.

Segundo a Lei Antifumo -
como ficou conhecida, é proibido
fumar em qualquer lugar do
condomínio que não seja o
interior de sua própria unidade. E
mesmo nessas circunstâncias, há
de se cuidar para que a fumaça e
os resíduos produzidos não vão
parar em outra unidade,
incomodando a vizinhança.

A proibição é válida para
todas as áreas de uso comum do
condomínio: pórtico, portaria,
h a l l s o c i a l , h a l l d o s
apartamentos, salão de festas,
salão de jogos, garagens,
guarita, corredores, elevador,
escadaria, churrasqueiras,
piscina, sauna, refeitório dos
empregados, banheiro coletivo,
lavabo coletivo e demais áreas de
uso comum total ou parcialmente
fechada. A fiscalização deve ser

rígida, bem como a advertência e
punição em casos de infração,
para que não se repitam.

Em nossa matér ia de
“Cotidiano” abordamos um
assunto delicado e conflituoso
que muitos síndicos enfrentam: a
interferência em suas atividades,
especificamente de condôminos
que ocupam cargos como
conselheiro fiscal. A falta de
informação às vezes confunde as
atribuições de cada função e isso
pode gerar um choque de
autoridade.

É preciso ressaltar que,
dentro do condomínio, a palavra
final é a do síndico, pois ele
obteve através de eleição a
legitimidade para tomar as
decisões à frente do coletivo,
obviamente respeitando os
limites do que é legal e razoável
dentro de seu cargo.

Nas relações dentro do
condomínio, o bom senso e a
diplomacia devem prevalecer. É
muito mais benéfico e inteligente
resolver os problemas de
maneira amistosa, uma vez que
brigas judiciais costumam ser
dispendiosas e desgastantes.

O Jornal do Síndico deseja a
todos um excelente mês e uma
ótima leitura!
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Distribuição do Jornal

Acompanhe nossa distribuição, nos mantenha informado se o
JS não estiver chegando no seu condomínio. Fone: ou3086.9884
natal@jornaldosindico.com.br
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IMPRESSÃO UNIGRÁFICA - 3272-2751
DIAGRAMAÇ :ÃO Luciano Almeida: 99992.4968 - lucianarte�nal@gmail.com



3Ano X - Edição - 201 - Natal/RNIII 139 Fevereiro de 7

As funções atribuídas ao síndico de
condomínio estão discriminadas no
Código Civil, artigo 1.348, Lei
10406/02. Dentre elas, o inciso V
destaca a obrigação de “diligenciar a
conservação e a guarda das partes
comuns e zelar pela prestação dos
serviços que interessem aos
possuidores”. Em resumo, é imputado
ao síndico o dever de propiciar as
condições para que o condomínio seja
preservado em toda sua estrutura.

Sendo assim, quaisquer incidentes
que venham a ser comprovadamente
ocasionados em decorrência de falta de
manutenção ou negligência por parte do
síndico, e consequentemente do
condomínio, podem ser indenizados por
ordem judicial. Partindo do enten-

dimento de que o condômino paga uma
taxa para desfrutar da segurança e
funcionalidade do condomínio, é direito
dele cobrar ressarcimento quando se
sente em prejuízos.

Exemplo disso ocorreu no �nal do
ano passado quando o 1º Juizado
Especial Cível de Brasília condenou um
condomínio residencial a pagar a um
morador o valor de R$ 1.078,50, a título
de indenização por danos materiais, em
razão do portão eletrônico da garagem
do prédio ter colidido no veículo do
autor.

O autor da ação contou que teve
seu veículo dani�cado pelo fechamento
eletrônico do portão da garagem do
condomínio no qual reside. Ele pediu
indenização pelos danos materiais

sofridos. Contudo, de acordo com os
autos, apesar de devidamente citada e
intimada, a parte ré compareceu à
primeira audiência, mas não
apresentou defesa, motivo pelo qual o
juiz decretou sua revelia e ordenou
indenização do valor gasto com o
pagamento da franquia do seguro do
carro.

Já em janeiro deste ano a 25ª
Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo determinou que
um condomínio pagasse indenização
em R$ 10 mil, a título de danos morais,
a uma moradora que teve seu
apartamento avariado durante
inundação.

De acordo com os autos, o telhado
do edifício onde a autora reside estava

em más condições de conservação. Em
determinado dia, a residência �cou
completamente inundada por causa de
vazamentos e in�ltrações que existiam
em um dos quartos da residência.
Devido ao ocorrido, a vítima sofreu
diversas perdas materiais, além sofrer
danos na estrutura do apartamento.

A negligência por parte do
condomínio foi a justi�cativa para as
avarias. “Situação que demandava
reparo urgente, ultrapassou o limite do
razoável, situação que evidentemente
causou sér ios t ranstornos à
condômina, transtornos estes que
ultrapassaram a esfera do mero
aborrecimento”, anotou em voto a
relatora do processo, desembargadora
Carmen Lúcia da Silva.

Negligência em manutenção pode fazer condomínio pagar indenizações

ADMINISTRAÇÃO

(Redação com TJDFT/TJSP)

5 dicas para enxugar despesas no condomínioFINANÇAS
(Redação com STJ)

• Modernizar a iluminação: o gasto
com energia em um condomínio pode
chegar a cifras assustadoras no �nal do
mês. Isso porque muitas pessoas não
fazem uso racional, desperdiçando
irresponsavelmente. Uma alternativa para
diminuir a conta de luz é trocar as
lâmpadas tradicionais por modelos LED,
mais modernos, duráveis e econômicos
que os tradicionais �uorescentes. Também
é válido o investimento em temporizadores
com sensor de presença, para que a luz só
esteja acesa quando for realmente
necessário.
• Conta de água individual: muitos

condomínios, sobretudo os mais antigos,
ainda incluem a conta de água dos
moradores dentro da taxa de condomínio,
arcando com o consumo de todos.
Atualmente, o mais aconselhável é que se
faça a transição para a contagem
individual, com instalação de hidrômetros
particulares para cada unidade. Assim,
cada condômino é responsável pelo seu
próprio consumo, de modo mais justo e
igualitário.
• Reuso de água: essa solução requer
um investimento inicial em um projeto de
engenharia, mas o dinheiro gasto
rapidamente é revertido considerando a

economia de água a longo prazo. Essa ideia
consiste instalar no prédio um mecanismo
capaz de captar e reutilizar água
descartada por moradores, bem como
água da chuva, para tarefas como limpeza
de calçadas, lavagem de pisos, rega de
plantas.
• Energia solar: Assim como o reuso
de água, essa ideia também necessita de
um investimento inicial para ser posta em
prática, mas garante ser bem sucedida se
o seu condomínio está numa localidade
com alta incidência de luz solar. Painéis
solares duram em média 20 anos, de modo
que o gasto da instalação sai diluído ao

longo dos anos em comparação à
economia de energia que se conseguirá.
• Portaria virtual: A folha de
pagamento de pessoal é a despesa mais
onerosa dentro de um condomínio. Quanto
mais empregados, mais encargos a arcar.
A portaria virtual é um equipamento
eletrônico que possibilita ao próprio
morador gerenciar o acesso de seus
visitantes. Se você acha essa ideia uma
medida drástica, pode fazer um teste
adotando a portaria virtual para apenas
um turno e manter os porteiros
presenciais noutro turno e avaliar o
desempenho.



(Redação com Assessoria)
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Dívida de taxa condominial prescreve em 5 anos

LEGISLAÇÃO
(Redação com STJ)

Por quanto tempo dura a
inadimplência devido ao não
pagamen to de uma taxa de
condomínio? De acordo com o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) o prazo é de
cinco anos, após esse período a dívida
prescreve. Esse foi o entendimento da
Segunda Seção do STJ, em julgamento
recente, no qual decidiu por
unanimidade que o prazo prescricional
a ser aplicado para a cobrança de
taxas condominiais é quinquenal, nos
casos regidos pelo Código Civil de
2002.

Os ministros do STJ aprovaram a
tese proposta pelo relator do caso, o
ministro Luís Felipe Salomão, o qual
considerou que na vigência do Código

Civil de 2002, é quinquenal o prazo
prescricional para que o condomínio
geral ou edilício (horizontal ou vertical)
exercite a pretensão de cobrança de
taxa condominial ordinária ou
ex t raord inár ia constante em
instrumento público ou particular, a
contar do dia seguinte ao vencimento
da prestação.

A justi�cativa para tal é a de que o
débito que incorre devido à falta de
pagamento das prestações de
condomínio se caracteriza como dívida
líquida, atraindo a regra disposta no
artigo 206, parágrafo 5º, I, do Código
Civil. A argumentação do ministro Luís
Felipe Salomão enfatizou que a taxa
condominial é previamente deliberada

em assembleia geral, algo constante e
de�nido, ou seja, não restam dúvidas
de que se trata de uma dívida líquida,
facilmente comprovada.

A decisão do STJ foi de encontro a
um entendimento anterior de que o
prazo seria de 10 anos. No caso
julgado, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal (TJDF) havia considerado o
prazo prescricional de dez anos, por
entender que seria aplicável a regra
geral do artigo 205 do Código Civil. O
recurso foi acolhido pelos ministros
para reduzir o prazo prescricional para
cinco anos.

Assim sendo, a partir da decisão
da Segunda Seção do STJ, todos os
tribunais do Brasil devem observar a

regra estabelecida, evitando decisões
con�itantes nos casos de cobrança de
taxa condominial.

Cobranças atualizadas

O condomínio deve se esforçar
para receber de seus inadimplentes.
Inicialmente, orienta-se que se busque
fazer uma negociação amigável com o
condômino devedor, a �m de se saldar
as dívidas na maior brevidade e com a
menor burocracia possível. Não
havendo acordo, devem-se buscar
imediatamente os mecanismos legais
para acionar judicialmente esse
inadimplente, evitando assim que a
dívida se prolongue por anos ou chegue
até mesmo a ser prescrita.

Quem manda mais pode mais?

COTIDIANO

Em nome do equilíbrio e boa
c o n v i v ê n c i a , a e s t r u t u r a
representativa de um condomínio
possui uma série de cargos que
obedecem a uma hierarquia: síndico,
subsíndico, conselheiros, funcionários
e moradores, não necessariamente em
uma ordem de importância. A
hierarquia existe para nortear as
decisões dentro do coletivo e
estabelecer uma liderança. Contudo,
no cotidiano, choques de autoridades
acontecem. Como lidar?

O pro fessor un ivers i tá r io
aposentado, Miquéias Jacobino, ex-
síndico de um residencial localizado em
Recife (PE) relata uma má experiência
na primeira - e única - vez em que

aceitou administrar o prédio em que
mora há mais de 20 anos. “Fui eleito
em chapa única, pois nenhum outro
morador quis colocar o nome à
disposição para o cargo. Mas depois
que assumi, tive que lidar com a
interferência de moradores que faziam
parte do conselho �scal e queriam
mandar no condomínio mais do que
eu”, conta.

As divergências tiveram início já no
primeiro mês quando o síndico
apresentou a previsão de gastos para o
ano de mandato. “Tudo o que eu
propunha era rechaçado e, inclusive,
aquilo que já havia sido decidido em
assembleia os conselheiros queriam
contestar e fazer diferente”, a�rma

Jacobino. Ele precisou recorrer à
mediação com um advogado para se
entender com os moradores.

“Acredito que o que havia era uma
desinformação sobre as atribuições de
cada cargo, o conselho se achava com
a mesma autoridade do síndico para
gerenciar o condomínio, mas chegamos
a um consenso. Na época, há 6 anos,
conclui o mandato de um ano e não
quis me candidatar outra vez, pois o
desgaste foi grande, mas hoje me dou
bem com todos”, conclui.

A função do Conselho Fiscal em um
condomínio, conforme o próprio nome
sugere, é a de �scalizar as contas e
ações do síndico, solicitando esclareci-
mentos quando necessário. Porém, não

havendo irregularidades comprováveis,
ele não possui autoridade para interferir
nas deliberações do síndico.

O diálogo é sempre melhor via do
que o con�ito. O síndico é, por lei, a
autoridade máxima dentro do
condomínio e tem seus poderes
legitimados quando é eleito por seus
condôminos através do voto. Isso não
abre as portas para que ele faça tudo à
sua maneira, há limites que restringem
suas funções. É bené�co para o
condomínio possuir alguém com
poderes legais para gerir suas �nanças,
manutenções, regras. Em um lugar
onde muita gente manda, ninguém
manda. Assim, o choque de autoridade
precisa ser combatido com informação.

Choque de autoridade entre síndico, conselheiros e condôminos pode causar discórdia no condomínio
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Avanços na telefonia para condomínios

Os condomínios contam hoje com
equipamentos e produtos que podem
estar em pé de igualdade com médias
empresas no que diz respeito ao
avanço tecnológico presente em
grande parte do seu funcionamento. Os
sistemas de telefonia e interfonia
dispõem de muitos equipamentos de
alto nível, capazes de proporcionar
comodidade e privacidade aos
condôminos, mudando completamente
o conceito de telefonia e interfonia para
condomínios. Uma destas novidades,
que muitos condomínios já adquiriram
é a central de portaria que possibilita a
comunicação direta entre os aparta-
mentos, proporcionando sigilo absoluto
nas conversações entre os moradores.

Alem disso, o sistema permite a
integração com outros sistemas, tais
como itens de controle e segurança do
condomínio (como CFTV, lâmpadas,
portões, bombas d'água, censores
infravermelho, centrais de alarme e
sensores de gás ou incêndio). Esses
controles podem ser habilitados para
todos os moradores ou apenas para
ramais especí�cos (por exemplo, o da

portaria e do zelador). O equipamento
permite o controle quase total do
condomínio, diminuindo a freqüência
de saída do porteiro do seu posto de
trabalho. O equipamento é totalmente
programável e as opções são molda-
das pela necessidade do condomínio.
Este sistema funciona com aparelhos
comuns de telefone nos apartamentos
e na portaria, o que diminui bastante a
manutenção.

Sem porteiros
As novidades de telefonia internas

não deixaram de fora os condomínios
que não contam com funcionários na
portaria. O equipamento adequado
para estes prédios é acionado através
de senhas digitadas pelo morador ao
receber uma visita. E somente assim, o
portão é liberado no próprio aparta-
mento. Mas a “vedete” da interfonia
para condomínios ë uma plataforma in-

REPETECO
Andréa Mattos*

*Jornalista e colaboradora do Jornal do Sindico

Os novos aparelhos de telefonia e interfonia disponíveis para condomínios trazem
muitas inovações e prometem maior privacidade, segurança e comodidade.

tegradora de comunicação para condo-
mínios, que permite a integração de
outras tecnologias. O sistema pode
funcionar apenas como uma central de
portaria (com a facilidade de conver-
sação direta entre os apartamentos) ou
agregar um opcional que o transforma
numa central de PABX.

Ou seja: o mesmo aparelho que
recebe ligações da portaria o
condomínio utiliza com uma linha
telefônica para ligações externas. Com
uma placa de vídeo, o sistema permite
acessar câmeras do CFTV na televisão
do apartamento. Sistemas de alarme
podem ser ativados e desativados pela
central e ainda pode sr agregado pelo
sistema de acesso por cartão
magnético. O condomínio precisa
enxergar o valor agregado que o
produto tem. A facilidades inerentes ao
produto, como a facilidade de transferir
ligações para o ramal desejado e o
despertador eletrônico.

C o m o s e v ê , p a r a c a d a
condomínio, é possível contar com um
sistema de telefonia que melhor se
adeqüe à realidade �nanceira dos
moradores. Importantes é que a
comodidade e a privacidade de todos
sejam preservadas.

Porteiro Virtual

Economize 50%
em sua Portaria

(84) 3211-8006 / 3206-5728

Agende sua Visita:
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Lei antifumo baniu cigarro das áreas comuns

Fumar cigarros não é uma
atividade ilegal - desde que seja feita
em locais apropriados. O condômino
que deseja fumar dentro de sua
residência está amparado pela lei que
defende suas liberdades individuais.
Contudo, no que se refere ao espaço
comum, o quadro muda. Isso se aplica
às áreas de uso colet ivo do
condomínio, o fumo é vetado nelas e a
legislação brasileira garante a
legitimidade dessa proibição.

O cerco aos fumantes começou a
se fechar há alguns anos no Brasil
desde que vários estados e capitais
começaram a decretar leis antifumo,
visando uma conscientização da
população juntamente a uma mudança

de postura, a exemplo da Lei nº 13.541
de 2009 que causou polêmica ao
proibir no estado de São Paulo o
consumo de cigarros em ambientes de
uso coletivo, públicos e privados.

As limitações se intensi�caram
em todo com a regulamentação da Lei
Antifumo nacional (nº 12.564),
sancionada em dezembro de 2014, a
qual faz referência explícita às
habitações em condomínio: “Fica
proibido fumar cigarrilhas, charutos,
cachimbos, narguilés e outros produtos
em locais de uso coletivo, públicos ou
privados, como hall e corredores de
condomínio, restaurantes e clubes,
mesmo que o ambiente esteja
parcialmente fechado por uma parede,

divisória, teto ou até toldo”. A lei
também fala em multa para o
empreendimento: de R$ 2 mil a R$ 1,5
milhão, dependendo da infração.

Embora seja uma lei de conheci-
mento geral há anos, não custa relem-
brar os condôminos dessas regras,
sinalizando os locais com avisos de
“proibido fumar” ou informes educa-
tivos nas áreas restritas. Por “áreas

restritas” compreende-se: pórtico,
portaria, hall social, hall dos
apartamentos, salão de festas, salão
de jogos, garagens, guarita, corredores,
elevador, escadaria, churrasqueiras,
piscina, sauna, refeitório dos
empregados, banheiro coletivo, lavabo
coletivo e demais áreas de uso comum
total ou parcialmente fechada.

Bom senso deve prevalecer

Fumar dentro do apartamento é
legal, mas o bom senso deve
prevalecer. Realizar essa atividade
na varanda com certeza irá
incomodar os vizinho, uma vez que
a fumaça produzida não �ca restrita
ao apartamento de origem, ela se
espalha indiscrimina-damente.
Lembre-se: o mau cheiro, assim
como o barulho não deve atrapalhar
a rotina de outros moradores.

Outro problema são as cinzas,
ou mesmo as “bitucas” ou
“guimbas” do cigarro, frequente-
mente descartadas por seus usuá-
rios pela janela ou varanda, indo
parar em outras unidades, causan-
do transtornos. Para esses casos, é
válida a regra que pune arremesso
de objetos. O condômino identi�-
cado deve ser punido conforme
prevê a convenção do condomínio.



Classíndico
EQUIPAMENTOS/REFRIGERAÇÃOADMINISTRADORA

Síndicos, na hora de comprar
produtos ou serviços para seu
condomínio, prestigie nossos

anunciantes e indique o
nosso jornal

Classi�cados do Jornal
do Sindico, onde você
encontra tudo para o

seu comdomínio

INDIVIDUALIZAÇÃO/ÁGUA

LIMPEZA/PRODUTOS

ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA

LIMPEZA/PRODUTOS

MANUTENÇÃO PEDRIAL

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SINDICO(A) PROFISSIONAL

ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

LIMPEZA/PRODUTOS

ADMINISTRADORA
SEGURANÇA ELETRÔNICA



Ao adquirir um imóvel em um
condomínio, o que mais se almeja é
chegar a hora de poder usufruir do novo
patrimônio, das áreas comuns, mobiliar
e decorar. Mas, o atraso na entrega se
tornou comum no mercado e tem gerado
um crescimento no número de ações na
justiça. As reivindicações pedem a
reparação das perdas e danos causados
pela impossibilidade de usar o bem no
período pactuado com a construtora no
momento da compra.

Os montantes indenizatórios variam
e, em muitos casos, possibilitam a
reposição de 1% do valor do contrato,
enquanto a demora persistir. Há ainda a
possibilidade de entrar com um pedido
por danos morais. A dor de cabeça é
grande, mas o futuro condômino deve ter
em mente que, a partir do momento que
já tiver a chave de seu imóvel em mãos,
qualquer decisão no ambiente do
condomínio só poderá ser tomada com a
sua conscientização.

O momento que vai formalizar o
início da vida condominial é a
assembleia de instalação, onde o
condomín io passa a te r seus
representantes legais eleitos, faz o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) e aprova uma previsão

orçamentária nos moldes do artigo
1.350 do Código Civil, que permitirá o
início da arrecadação para custear as
despesas. A construtora pode indicar
uma pessoa para se candidatar a
síndico do condomínio, assim como uma
administradora, desde que seguido o
que é estabelecido em lei.

A escolha do síndico, conforme
preceitua o artigo 1.347 do Código Civil,
é feita pelos condôminos. Ou seja, ele
não poderá ser indicado pela construtora
por força contratual, e tal cláusula será
nula por contrariar o estabelecido na
legislação. O candidato indicado pela
construtora deverá concorrer em
igualdade de condições com qualquer
condômino que tenha interesse em
exercer a função. A decisão será da
assembleia. Ademais, é abusivo
estabelecer obrigações que deixam o
consumido r em desvan tagem
exagerada, como prevê o artigo 51 do
Código de Defesa de Consumidor.

No mesmo sentido, o Código Civil
estabelece no artigo 1.348 que a escolha
da administradora é prerrogativa do
síndico, pois esta é órgão de con�ança
d e s t e , o q u a l c o n t i n u a n a
responsabilidade direta da gestão. “§ 2o
O síndico pode transferir a outrem, total
ou parcialmente, os poderes de
rep resen tação ou as funções
administrativas, mediante aprovação da
assembleia, salvo disposição em
contrário da convenção”.

No caso dos condôminos em
assembleia de instalação aceitarem a
indicação da construtora para a escolha

da administradora, o contrato precisa
ser subscrito pelo síndico eleito, e
sugere-se que a rescisão da prestação
do serviço ocorra com aviso prévio de 30
dias sem ônus ao contratante. Para
maior segurança, é importante que a
decisão também conste em ata.

Algumas convenções, de forma
abusiva, e em nosso entendimento nulo
de pleno direito, pelos motivos já
elencados acima, impõem a prerrogativa
da escolha da administradora pela
construtora pelo prazo de 2 anos.
Ressalta-se que não existe objeção para
a indicação do síndico ou da
administradora pela incorporadora,
desde que seja comprovado que a
parceria também é de interesse dos
condôminos.

Uma saída é eleger o síndico por um
período inferior a 2 anos, conforme
previsto no Código Civil (artigo 1.347),
desde que possível pela convenção, que
pode ser de 3 meses ou 6 meses. Assim,

após este prazo pode-se convocar em
assembleia a eleição da continuidade do
síndico e da administradora, conforme
interesse da massa.

Temos que concordar que a
construtora tem o maior interesse em
nortear a administração de acordo com o
planejado na incorporação.

Porém, alguns con�itos de interesse
podem surgir, como o aparecimento de
vícios de construção, falta de
cumprimento com o que foi prometido
(por exemplo, a falta entrega do
mobiliário), uma vez que o síndico e a
administradora indicados pela
construtora di�cilmente contrariarão os
interesses de seus contratantes.

Por isso, os mecanismos de eleição,
tanto do síndico, como da contratação
da administradora, devem ser �exíveis e
conduzidos conforme interesse da
coletividade condominial.
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