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Nossa Mensagem
m meio a tanta instabilidade Eeconômica a qual o país vem 
enfrentando nos últimos anos, 

enm temos uma notícia positiva para 
os condomínios: os índices de inadim-
plência já demonstram estagnação e 
até uma certa regressão.

A inadimplência caiu 19,7% em 
condomínios na cidade de São Paulo. É 
o que aponta balanço da Lello, empresa 
de administração condominial com 
liais na capital paulista, ABC, interior e 
litoral. Isso tendo como parâmetro para 
inadimplência as cotas não pagas há 60 
dias ou mais depois da data de 
vencimento.

 Especialistas atribuem o maior 
controle à nova legislação brasileira 
para esses casos, a qual instituiu novo 
modelo de ações de cobrança de cotas 

de condomínio em atraso, inibindo a 
ação de maus pagadores contumazes.

Se o seu condomínio ainda sofre 
muito com os atrasos de taxas, uma boa 
assessoria jurídica deve ser procurada 
para ir em busca desses pagamentos e 
assim reequilibrar as nanças, uma vez 
que a maior parte da receita - e em 
muitos casos a totalidade dela - em 
condomínios advém do pagamento de 
cotas rateadas entre os condôminos.

 Ainda no papo jurídico, traze-mos 
nessa edição uma entrevista com o 
advogado Dr. Adriano Dias sobre os 
vínculos do síndico com o condomínio, 
bem como as obriga-ções dele para 
com o administrador. O síndico serve ao 
condomínio, mas não é funcionário dele! 
Entenda detalhes dessa relação lendo 
nossa entrevista.

 Em nossa seção de “Manutenção” 
trazemos informações valiosas sobre 
um assunto que atemoriza muitos 
síndicos: as ssuras. Essas trinca em 
forma de rachaduras lineares às vezes 
não são apenas um incômodo estético, 
mas também o aviso de uma ruptura 
estrutural,  devendo sempre ser 
realizada investigação de seus efeitos e 
causas, avaliadas por um engenheiro 
civil ou arquiteto. Nossa reportagem 
conversou com um especialista sobre o 
tema.

Conra essas e outras matérias 
nessa edição do Jornal do Síndico, um 
canal de comunicação objetivo e 
dinâmico com quem administra 
condomínios. Boa leitura!

Os editores

A administração do condomínio geralmente é 
composta pelo  síndico,  subsíndico  e, 
eventualmente, conselho scal. O rol de 
competência do síndico está descritas no artigo 
1347 do Código Civil, contudo, não existem 
normas elencando as responsabilidades do 
subsíndico e conselho scal, sendo assim essas 
deverão ser bem denidas na convenção 
condominial, 

Não obstante a denição de suas 
responsabilidades em norma legal, a sindicância 
condominial representa um grande desao para 
aquele que assume o cargo e uma enorme 
expectativa para os moradores do condomínio. O 
eleito para essa função deverá: gerir, de forma 
proba, as nanças do condomínio, manutenir 
suas instalações, cumprir e fazer cumprir a 
convenção e o regimento interno do condomínio, 
de forma imparcial e transparente, intermediar 
conitos de toda ordem entre condôminos e ainda 
se defender judicialmente de possíveis crimes 
contra a sua honra. Dessa forma, a minha 
sugestão é que administrem tendo como 
princípios norteadores, os mesmos princípios que 
regem os atos da administração pública, quais 
sejam: legalidade, imparcialidade, moralidade, 
publicidade e eciência. Agindo assim, serão 
amenizadas  possíveis  acusações  de 
irregularidades na gestão.  

Consoante o artigo 1.347 do Código Civil 
(CC), para assumir a função de síndico em um 
condomínio, o interessado (a) deverá ser eleito 
(a), em assembleia convocada para esse m. 
Contudo não há nada que impeça que no 
momento da entrega do condomínio, a 
construtora indique alguém para assumir tal 
função, todavia essa escolha deverá ser 
raticada em assembleia pelos condôminos, que 
poderão concordar com a escolha, ou eleger outro 
representante para a função, podendo ser 
morador ou síndico prossional. 

O Código Civil assim determina: 

Art. 1.347. A assembleia escolherá um síndico, 
que poderá não ser condômino, para administrar 
o condomínio, por prazo não superior a dois anos, 
o qual poderá renovar-se.

Art. 1.348. Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o 
condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os 

atos necessários à defesa dos interesses 
comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da 
existência de procedimento judicial ou 
administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o 
regimento interno e as determinações da 
assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das 
partes comuns e zelar pela prestação dos 
serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa 
relativa a cada ano;

VII  -  cobrar dos condôminos as suas 
contribuições, bem como impor e cobrar as 
multas devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e 
quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edicação.

§ 1º Poderá a assembleia investir outra pessoa, 
em lugar  do  síndico,  em poderes  de 
representação.

§ 2o O síndico pode transferir a outrem, total ou 
parcialmente, os poderes de representação ou as 
funções administrativas, mediante aprovação da 
assembleia, salvo disposição em contrário da 
convenção.

Podemos perceber que a função de 
subsíndico, não existe legalmente, Ou seja, a 
legislação não dispõe sobre essa função, que foi 
criada para ser o auxiliar e substituto do síndico 
em eventuais ausências deste. Todavia, a gura 
do subsíndico está presente em, praticamente, 
todos os condomínios do país. Verica-se, 
portanto,  que  essa  função  decorre, 
simplesmente, do interesse das partes em criá-
la, via Convenção de Condomínio, com o intuito 
de uma melhor administração. Destarte, é a 
Convenção também que deverá estabelecer suas 
competências e responsabilidades. Diante disso, 
e a m de medir o nível de responsa-bilidade do 
subsíndico, é necessário, antes de tudo, conhecer 
o nível de sua atuação e seu poder de decisão 
dentro da estrutura organizacional da gestão 
condominial segundo os ditames da Convenção. 
Deve-se observar ainda que a responsabilidade 
civil ou criminal sempre será do gestor principal, 
consoante texto do Código Civil. Caso o 
subsíndico venha a substituir o síndico, por 

determinado período ou se este for destituído, o 
subsíndico responderá pelo período que car à 
frente da administração, mas não pelos atos 
passados ou futuros do síndico titular. Então, se o 
síndico, for destituído ou pedir para sair do cargo 
e estiver previsto em Convenção que o subsíndico 
automaticamente assume, ele passará a ser o 
responsável somente a partir desse momento. 
Por m, Caso ocorra, mesmo durante a gestão do 
gestor principal, alguma ação que demande 
responsabilidade civil ou criminal, e car 
comprovada alguma participação do subsíndico, 
este poderá responder, civil e criminalmente, até 
o limite de sua participação.

Conselho Fiscal: segundo o Código Civil, no 
seu Artigo 1.356 “Poderá haver no condomínio 
um conselho scal, composto de três membros, 
eleitos pela assembleia, por prazo não superior a 
dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as 
contas do síndico”. Ou seja, sua implantação não 
é obrigatória, devendo este ser criado ou não no 
texto da convenção condominial. 

A principal função do conselho scal, como o 
próprio nome sugere, é a scalização efetiva de 
todas as contas do condomínio e emissão de 
parecer sobre estas para aprovação ou não em 
assembleia geral. Podendo a convenção lhe 
atribuir outras funções, desde que não venha 
colidir com o postulado em Lei.

Gestão Condominial: cada membro têm suas reponsabilidades

GESTÃO CONDOMINIAL
Dr. Antonio Carlos Dantas, Advogado e Síndico



Um dos maiores desaos com o 
qual o síndico de condomínio precisa 
lidar é com os atrasos no pagamento 
das taxas de contribuição para des-
pesas ordinárias e extraordinárias 
coletivas. Considerando que, na maio-
ria das vezes, essa é a única fonte de 
renda do condomínio, a situação 
nanceira se agrava quando há 
inadimplência.

Por muito tempo, a principal 
queixa dos administradores de 
condomínio era a diculdade em se 
executar dívidas de condôminos e os 
baixos juros de multa para os atrasos, 
o que não exercia pressão suciente 
para que o pagamento da taxa 
condominial fosse priorizado.

No entanto, mudanças recentes 
na legislação brasileira vêm mudando 
esse cenário e aos poucos é possível 
perceber uma queda nos índices de 
inadimplência em condomínios. 
Exemplo disso: a inadimplência caiu 
19,7% em condomínios na cidade de 
São Paulo, aponta balanço da Lello, 
e m p r e s a  d e  a d m i n i s t r a ç ã o 
condominial com liais na capital 
paulista, ABC, interior e litoral.

O índice de inadimplência, que 
representa as cotas não pagas há 60 
dias ou mais depois da data de 
vencimento, foi, em março deste ano, 
de 4,48%. No mesmo mês de 2016 a 
taxa cou em 5,58%. Na comparação 

entre o primeiro trimestre de 2017 com 
o mesmo período do ano passado a 
inadimplência caiu 15,6%, passando 
de 5,63% para 4,75% segundo dados 
da administradora.

Pode-se dizer que isso é resultado 
da entrada em vigor do novo Código de 
Processo Civil, em março do ano 
passado, o qual instituiu novo modelo 
de ações de cobrança de cotas de 
condomínio em atraso. Elas passaram 
a ser consideradas títulos executivos 
extrajudiciais. A citação ao condômino 
devedor pode ser feita por Correio, via 
carta registrada, bastando que o 
porteiro, um familiar ou vizinho assine 
o aviso de recebimento.

A advogada Márcia Andrade 
explica que o procedimento foi 
simplicado e agora há mais agilidade 
na cobrança. “Antigamente havia mais 
morosidade, pois a ação de cobrança 
podia levar, dependendo do caso, até 
cinco anos para ser executada. Com o 
novo CPC, o condômino tem até três 

dias para fazer sua defesa e, caso não 
o faça de maneira satisfatória, a 
Justiça poderá determinar a penhora 
das contas bancárias ou do próprio 
imóvel do inadimplente, o que 
pressiona o devedor a quitar sua 
dívida mais rapidamente”, arma.

A pesquisa da administradora 
Lello tamabém mostra que os 
i n a d i m p l e n t e s  e s t ã o  m a i s 
interessados e dispostos a negociarem 
seus débitos, o que se explicita no 
aumento de 5,15% no número de 
acordos amigáveis rmados no 
primeiro trimestres deste ano na 
comparação a igual período de 2016. 
Houve 14,6 mil acordos nos três 
primeiros meses deste ano contra 13,8 
mil entre janeiro e março do ano 
passado. O volume arrecadado nos 
acordos aumentou 11% nos dois 
períodos, passando de R$ 23,8 
milhões para R$ 26,4 milhões.

Inadimplência em queda
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Atualização da legislação simplicou e agilizou processo de execução de dívidas, inibindo os maus pagadores

MORAR EM COLETIVIDADE

No inicio  do  século  XX  os 
condomínios habitacionais surgiram no 
Brasil, mas somente a partir da década 
de 70 deu-se a expansão no território 
nacional. Nos últimos 50 anos a 
grande maioria das cidades brasileiras 
com populações acima de 100 mil 
habitantes passou a existir este novo 
cenário habitacional.

Apesar de possuirmos um longo 
período neste formato de moradias, 
mais tarde expandidas para o mercado 
comercial com salas, lojas, shopping 
centers e hotelaria, este tipo de 
habitação era mais concentrada para a 
população predominantemente de 
classe média mais abastada.

Pós-governos dos militares, o novo 
estado democrático deu inicio a 
programas sociais mais expressivos 
visando diminuir o desiquilíbrio 
habitacional do país.  Foram criadas 
linhas de créditos para os empresários 
do  ramo  da  construção  c iv i l 
concomitantemente os bancos 
passaram a oferecer condições para a 
classe trabalhadora, com o foco de 
reduzir o décit habitacional, que na 
atualidade ainda permanece bastante 
elevada, apesar do atual cenário 
econômico e político pelo qual os 
brasileiros estão atravessando de 

diculdades, a situação problemática 
de moradia no país ainda persiste.

Assim, as residências de bairros 
começaram ser sucumbido pelas 
empresas construtoras, passando as 
cidades adquirirem um novo cenário 
urbano com a verticalização dos 
imóveis.

A história do surgimento do 
condomínio no Brasil apesar de antiga, 
não signica que ainda sabemos 
morar em coletividade. Muitas pessoas 
são atraídas para residir em um 
condomínio por uma série de aspectos, 
mas com certeza a segurança é a que 
promove a tomada de decisão, que por 
sua característica de ser fechado, com 
portaria 24 horas, ronda, tende a 
transmitir sensação de proteção e 
conforto para as famílias.

Mas morar em condomínio vai 
muito além da condição mencionada, 
pois residir em uma coletividade exige 
dos  hab i tan tes  mudança  de 
comportamento. O bom senso deve ser 
predominante entre os moradores, 
onde não deverá ser tolerada a falta de 
educação em todos os sentidos. O 
primeiro passo é saber que morar em 
coletividade existe regras comuns e 
devem ser obedecidas por todos, o que 

não ocorre quando se trata de uma 
residência tradicional de bairro, que a 
princípio não existem regras restritas e 
particulares denidas, apesar a 
inobservância por parte da sociedade 
das leis municipais que todas as 
cidades possuem e deveriam ser 
observadas quanto às questões de 
vizinhanças.

Em geral os problemas mais 
comuns nos condomínios estão 
diretamente relacionados ao inter-
relacionamento entre os moradores. 
Gerir uma estrutura física, como de um 
condomínio, para alguém com senso 
de organização, planejamento e 
interesse de obter conhecimento não é 
matéria difícil, mas administrar 
relações pessoais, cuja qualicação 
destas pessoas é de coproprietários, 
passa a ser mais difícil. Isto ocorre 
porque a impaciência, má educação, 
a u s ê n c i a  d e  r e s p e i t o ,  s ã o 
comportamentos que ocorrem com 
f r e q u ê n c i a  e m  v i r t u d e  d o 
desconhecimento da concepção 
“condomínio”. Tais comportamentos 
não devem existir em um condomínio, 
pois são incompatíveis em qualquer 
relação interpessoal, seja em um 
ambiente residencial ou comercial.

Se uma pessoa não consegue se 

identicar com o conceito de vida em 
condomínio, é comprovado que não 
possui perl adequado para viver em 
coletividade, devendo ser consciente e 
sincero consigo próprio, ao ponto de 
reconhecer que não possui condições 
de se adaptar ao novo conceito de vida 
devendo procurar outro local para 
conviver em harmonia.

Resumidamente, os pontos de 
vistas  diferentes  na  vida  em 
coletividade, não signica que uma 
pessoa não tenha condições de viver 
em um condomínio, mas deverá ser 
predominante o comportamento que 
promove a exibilidade, bom senso e o 
respeito mútuo nas relações entre os 
moradores para a perpetuação da 
c o n v i v ê n c i a  s a l u t a r  e m  u m 
condomínio.

Fabio de Souza - Administrador de Condomínios, sindico prossional,
consultor gerencial para condomínios. (84) 9 8172-4029



O síndico serve ao condomínio, mas não é funcionário dele

JORNAL DO SÍNDICO: Síndico de 
c o n d o m í n i o  p o d e  r e c e b e r 
remuneração pela sua atividade?

ADRIANO DIAS: Sim, é possível que o 
síndico-morador obtenha a isenção da 
cota condominial ou receba uma remu-
neração de pro labore. Há, ainda, a 
gura do síndico prossional, não mo-
rador do condomínio, que recebe 
honorários xados em contrato de 
prestação de serviço.

JS: Como é estabelecido o valor 
desse pagamento?

AD: A lei não traz regulamentação 
sobre isenção da cota ou recebimento 
de pro labore pelo síndico. Essa 
questão, quando regulamentada, 
consta da convenção condominial. Nos 
casos em que o síndico é também 
morador do prédio, a remuneração em 
dinheiro é válida desde que prevista na 
convenção ou em assembleia com 
item especíco para o tema. O fato de 
s e r  m o r a d o r  n ã o  i m p e d e  a 
remuneração. É dever da Convenção 
conter a condição de graticação do 
síndico, sendo obrigatória a aprovação 
e assinatura de um dos condôminos 
para entrar em vigor.

JS: Existe um limite?

AD: Não há lei que sugira um piso ou 
teto para o mesmo, normalmente gira 
em torno de dois a três salários 
mínimos. No caso de síndicos 
prossionais, o salário ca, em média, 
entre cinco a seis salários mínimos.

JS: Havendo pagamento, que 
vínculo se estabelece entre o 
condomínio e o síndico? 

AD: O síndico, por disposição legal, é o 
representante do condomínio e suas 
atribuições estão previstas no Código 
Civil, na convenção, no regimento 
interno e nas decisões de assembleia. 
O exercício das atividades do Síndico 
baseia-se em mandato que lhe outorga 
deveres e direitos, primordialmente de 
representar o Condomínio, gerir 
receitas, despesas e coordenar todas 
as atividades na Gestão do Condo-
mínio, incluindo a relação desse com 
seus fornecedores, colaboradores e 
mesmo a mediação entre Condôminos 
e etc. Assim, não há contratação via 
CLT (com carteira de trabalho), vínculo 
empregatício e direitos trabalhistas, 
por consequência, não são devidos.

JS: Além da remuneração, o 
condomínio tem alguma outra 
obrigação para com o síndico? 

AD: O síndico possui algumas garan-
tias como prazo do mandato (seguin-
do ditames da Legislação e Conven-
ção para destituição), irredutibilidade 
de honorários dentro do mesmo 
mandato sem sua concordância, 
recolhimento do INSS patronal, no 
caso de pessoa física. Na Assembleia 
de cada condomínio, cará decidido e 
estabelecido os benefícios e direitos 
de um síndico eleito. Vale lembrar que 
o síndico atuará nos atos que 
condizem com a lei do condomínio, 
convenção e o regimento interno. O 
síndico poderá, ainda, gozar de um 
período de férias e, neste período, o 
subsíndico assumirá a função. 
Poderá haver a denição de horário 
xo de atuação. No entanto, em casos 
mais extremos, como falta de água, 
luz e etc, vale o bom senso, abrir mão 
do tempo livre e atuar no problema. O 
síndico tem assegurado seu direito a 
voto na Assembleia e a participar das 
mesmas como todos os outros 
condôminos.

JS: Como o síndico deve declarar o 
dinheiro advindo da atividade de 
gestão? 

AD: O síndico é considerado por lei um 
contribuinte individual, ou seja, ele 
não está inserido nas regras que 
correspondem à CLT. Desse modo, 
não há nada que garanta a ele os 
d i r e i t o s  e x c l u s i v o s  à q u e l e s 
prossionais com carteira assinada. 
Todavia, o síndico é segurado 
obrigatório da previdência social, e é 
de obrigação da fonte pagadora 
(condomínio) o recolhimento da 
contribuição. Dessa forma, há o 
desconto de 11% do total da 
remuneração paga, a título de INSS. O 
condomínio também está obrigado a 
contribuir para a Previdência em 
relação à remuneração do síndico 
(20%). O síndico que tiver isenção da 
cota condominial ou remuneração 
direta deve incluir o benefício na sua 
declaração de Imposto de Renda 
como “outras receitas”, uma vez que 
o valor é referente a um pagamento 
por serviço prestado.
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Você sabia que o síndico pode receber um pagamento pelos seus serviços prestados? O advogado Adriano Dias da Silva,
especialista em Direito Empresarial e Tributário concedeu uma entrevista ao Jornal do Síndico, esclarecendo dúvidas.



Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros) é um documento emitido pelo 
Corpo de Bombeiros certificando que foi feita 
uma vistoria, na qual foi verificado que a 
edificação possuía as condições de segurança 
contra incêndio previsto pela legislação e 
constantes no processo, estabelecendo um 
período de revalidação. Essa licença precisa ser 
renovada: a periodicidade pode variar de estado 
para estado, sendo na maioria das vezes a 
validade do documento de cinco anos, com 

exceção das edificações de recepção de 
público, cujo AVCB possui validade de três 
anos.

Deve-se contratar um engenheiro legalmente 
habilitado junto a um conselho para fornecer 
laudo técnico que ateste as condições de 
funcionamento e manutenção das medidas de 
segurança contra incêndio e pânico instaladas. 
O custo para obtenção do laudo também varia 
de acordo com a cidade. Em São Paulo, cada 
documento atualizado sai na faixa de R$ 400 a 
R$ 600.

Manejo de ferramentas elétricas

Todo condomínio costuma ter um “kit de 
primeiros socorros” para reparos e ajustes na 
estrutura do prédio. Eles costumam conter, 
além das ferramentas comuns, também as 

elétricas, como é o caso da furadeira, 
parafusadeiras, lixadeiras etc. As ferramentas 
elétricas podem causar diversos tipos de 
acidentes em diferentes níveis de gravidade e 
todos eles podem ser evitados através de 
práticas comuns, com orientações simples.

Os EPIs são Equipamentos de Proteção 
Individual e são característicos por proteger o 
corpo de uma pessoa no intuito de reduzir ou 
erradicar qualquer mal proveniente de um 
acidente de trabalho ou mal-uso das 
ferramentas. Entre os mais conhecidos EPIs 
do mercado estão os capacetes, máscaras, 
luvas, botas, macacões, aventais, óculos e 
protetores auriculares. Outra prática 
considerada banal, mas que não deve ser 
ignorada, é a leitura dos manuais de 
instruções de um produto.

Seguro residencial

A procura por seguros que acobertem danos às 
residências tem sido cada vez maior. Os se-
guros já são obrigatórios em muitos condomí-
nios, entretanto, nem sempre o plano escolhido 
é o mais completo e, por isso, muitos morado-
res optam por fazer um seguro individualizado, 
principalmente em se tratando de condomínios 
horizontais,  nos quais  várias casas 
independentes ocupam uma área cercada. 

Dentre os benefícios de contar com os serviços 
de um seguro patrimonial está o atendimento 
24h geralmente prestado pela maioria das 
seguradoras. Emergências como chaveiro, 
substituição de telhas, problemas com a caixa 
d’água, desentupimento, reparos nas redes 
hidráulica e elétrica, são as mais comuns e 
oferecidas pelas seguradoras.

As temíveis ssuras, o que são e como proceder
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Fissuras, trincas ou rachaduras. 
Não importa o nome que se dê, elas 
são sempre uma desagradável 
surpresa e também um sinal de alerta 
quando surgem na estrutura do prédio. 
Trata-se de uma manifestação 
patológica decorrente de excesso de 
tensões em determinado material.

O aparecimento de algo assim 
nunca deve ser negligenciado. A trinca 
pode ser tanto um incômodo estético, 
como o aviso de uma ruptura estru-
tural, devendo sempre ser realizada 
investigação de seus efeitos e causas, 
avaliadas por um engenheiro civil ou 
arquiteto, preferencialmente especia-
lizado em patologias, perícias de 
engenharia, ou engenharia diagnóstica.

O engenheiro civil especialista em 
Excelência Construtiva e Anomalias, 
Marcus Grossi, explica qual deve ser a 
conduta do síndico ao constatar o 
surgimento de uma ssura no 
condomínio. “Se estiver dentro do 
período de garantia da edicação, o 
síndico ou proprietário devem acionar a 
construtora, que realizará a investi-
gação e análise do problema, sabendo 

identicar seu respectivo risco a 
segurança, ou comprometimento do 
desempenho”, orienta.

Ele complementa que, caso a 
edicação esteja fora do período de 
garantia ou se a construtora não tomou 
providências de maneira satisfatória, é 
necessária a contratação de pros-
sional habilitado. “É aconselhada a 
contratação emergencial, sem neces-
sidade de aprovação em assembleia, 
caso essa seja considerada de risco à 
solidez e segurança da edicação ou 
até mesmo, o acionamento da defesa 
civil”, arma Grossi.

É importante fazer o monito-
ramento contínuo dessas falhas. Uma 
dica é colocar selos de gesso, 
argamassa ou lâminas de vidro sobre 
as trincas e colocar data. Outra 
maneira de acompanhar a evolução da 
ssura é traçar linhas com caneta no 
começo e m de sua extensão e colocar 
data;

Existem diversas causas que se 
manifestam em ssuras e só é possível 
denir responsabilidades após inves-
tigação e diagnóstico do problema. O 
engenheiro Marcus Grossi chama a 
atenção para a importância de registrar 

essa ocorrência. “É válido ressaltar que 
é dever do responsável pela edicação 
a comunicação formal ao incorporador 
/ construtor quando do surgimento de 
qualquer manifestação patológica, 
cabendo a ele avaliar se está dentro 
dos prazos de garantia, ou de sua 
responsabilidade, dentro do período de 
vida útil”, conclui.

Esteja vigilante!

Medidas simples que podem ser 
tomadas para avaliação do risco da 
trinca é o local onde ela se encontra, o 
tamanho da sua abertura e o 
monitoramento de seu crescimento.

• Pode haver risco se estiverem em 
elementos estruturais (laje, viga e 
pilar), com abertura superior a 
0,3mm.

• Pode haver risco se estiverem em 
alvenarias (paredes, muros e 
platibandas),  com abertura 
superior a 3mm.



Condômino suspeito de infração tem direito a se defender
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A ampla defesa e o direito ao 
contraditório são princípios básicos do 
Direito que regem a sociedade. No 
condomínio não é diferente, sendo ele 
de certo modo uma miniatura da vida 
em comunidade. Quando suspeito de 
quebrar alguma regra, ele tem direito a 
representar sua defesa antes que seja 
obrigado em denitivo a pagar por sua 
infração.

Por vezes, a ânsia por encontrar 
cu lpados  e  ass im  ag i l i zar  o 
ressarcimento de algum prejuízo 
causado ao condomínio, o síndico toma 
decisões precipitadas e penaliza um 
condômino supostamente infrator sem 
permitir que esse demonstre sua 
inocência ou dê justicativa plausível 
para suas falhas.

Uma decisão judicial tomada em 
maio deste ano ilustra um exemplo 
desse tipo de situação. A 4ª Câmara 
Civil do Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, em agravo de instrumento, 
concedeu antecipação de tutela para 
evitar que moradora de um residencial 

fosse cobrada por avaria em um dos 
e l e v a d o r e s  d o  c o n d o m í n i o , 
supostamente provocada por três 
jovens que alugaram seu imóvel.

A decisão determinou que o 
condomínio se abstivesse de promover 
a inscrição do nome da proprietária do 
apartamento em qualquer serviço de 
proteção ao crédito pela pretensa 
dívida, a exemplo de SPS e Serasa.

“A agravante foi considerada 
responsável pelos danos ao elevador 

sem sequer ser-lhe oportunizado 
defender-se e produzir as provas 
necessárias à demonstração da 
improcedência da acusação”, anotou o 
desembargador Joel Dias Figueira, 
relator da matéria.

Segundo o magistrado, o direito da 
síndica de aplicar sanções e cobrar 
multas entre os moradores, previsto 
em convenção, não lhe outorga 
a u t o t u t e l a  p a r a  c o n d e n a r 
sumariamente qualquer um dos 

condôminos sem que se estabeleça 
um processo administrativo formal, 
com direito ao contraditório.

Os autos dão conta que imagens 
captadas por câmeras de segurança 
não comprovam que foram os 
inquilinos da mulher os responsáveis 
pelos problemas no elevador. Aliás, um 
boleto de R$ 19 mil foi gerado e 
encaminhado para a proprietária a 
título de cobrança do prejuízo. Com 
esses recursos, sustentou a moradora, 
s e r i a  p o s s í v e l  a d q u i r i r  u m 
equipamento novo para o prédio.

O síndico, ao ser levado a essa 
posição via assembleia pela vontade 
da maioria, ganha, de fato, vários 
poderes e atribuições dentro do 
condomínio. Essa autoridade, contudo, 
não deve ser confundida com tirania e 
os excessos devem ser evitados. Bom 
senso e diplomacia são qualidades 
essenciais de um bom gestor nesses 
casos.

6

Harold Geneen



Classíndico
ADMINISTRADORA

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

anunciantes e indique o
nosso jornal

Classicados do Jornal
do Sindico, onde você
encontra tudo para o

seu comdomínio
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84 9.9150.7034
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Tratamento de esgotos em condomínio requer atenção

A palavra sanear vem do latim 
"sanus" que signica curar, tornar 
saudável, habitável. Hipócrates, o pai 
da medicina, em seu famoso tratado 
"Ares, águas e lugares" já estabelecia 
relação entre saúde X meio ambiente. 
Há indícios que em 5.000 a.C.  os 
antigos povos sumérios já faziam uso 
de galerias projetadas de esgoto em 
Nippur, na Mesopotâmia.

De lá pra cá muito mudou. Dados 
atuais da ONU estimam que hoje 
somos 7,5 bilhões de pessoas vivendo 
em coletividade.  E haja esgoto.

Entendemos por esgoto doméstico 
o "despejo líquido resultante do uso da 
água para a higiene e necessidades 
siológicas humanas".

Embora alguns moradores e até 
síndicos preram ignorar o fato, todo 
condomínio possui um sistema de 
esgotamento sanitário, e este merece 
muito a nossa atenção. Prevenir é 
melhor que remediar. Se não por 
consciência ambiental que seja pela 
força da legislação, como o Código Civil  
(Lei 10.406/2002) e a resolução 
10.430/2011 do CONAMA.

Uma ETE - Estação de Tratamento 
de Esgoto - deve ser comparada a uma 
indústria, onde ocorre a transformação 
de uma matéria prima  (esgoto bruto) 
em um produto nal (esgoto tratado).  
Este processo há 15 ou 20 anos atrás 
era muito caro para um condomínio,  
mas hoje o investimento em uma ETE 
compacta pode até se tornar fonte de 
economia, já que é  possível se tratar 
qualquer tipo de euente tornando - o 
utilizável a qualquer m (água para 
reuso). 

Por outro lado, negligências costu-
mam custar caro aos condomínios pois 
o constante mau uso por parte dos 
condôminos e as falhas na operação e 
manutenção das ETE's (responsabili-
dade do síndico) podem causar entu-
pimentos, mau odor, vazamentos, 
queda de eciência do sistema ou até o 
seu colapso.

Processos físicos, químicos e bio-
lógicos ocorrem ininterruptamente nas 
ETE's e devem ser monitorados por 
empresas que possuam prossionais 
qualicados e que emitam ART (Ates-
tado de Responsabilidade Técnica).

Inspeções  visuais  e 
olfativas, medição dos níveis 
da ETE, teste de bombas e 
bóias, limpeza, manejo e 
disposição de seus resíduos, 
s ó l i d o s  s ó  p o d e m  s e r 
realizados por pessoal treinado 
e devidamente munido de 
EPI's  (Equipamentos de 
proteção individual).

Todo síndico deve saber: 
Meu condomínio é saneado? 
Possui uma elevatória ou uma 
ETE? Quem opera estes 
s is temas?   Possu i  um 
sumidouro? Caso sim, ele 
funciona bem? Sabia que é 
possível  regenerar  sua 
eciência? Como é monitorada 
a ecácia do sistema e a 
"qualidade do produto nal"?

Lembre-se que o barato 
sai caro. Por todos os motivos, 
vale reetir e procurar uma 
empresa especializada.

C o m  c o n d ô m i n o s  e 
síndicos conscientes e leis ambientais 
rígidas, este assunto é de suma 

importância. E você, tem feito a sua 
parte?

Livro de ocorrências não é um diário pessoal

A maioria dos condomínios, tanto 
residenciais quanto corporativos, 
possui um livro de ocorrências. Trata-
se de um instrumento que facilita a 
comunicação interna, fazendo uma 
ponte entre os condôminos e o síndico. 
Dentre as nalidades do mesmo, 
estão: queixas, solicitações, avisos, 
sugestões, elogios.

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

O ato de ofender, inclusive, pode 
ter repercussão judicial, podendo ser 
usado pelo síndico para comprovar 
calúnias, difamações e injúrias contra 

sua pessoa. Em janeiro deste ano o juiz 
do  Distr i to  Federal  condenou 
condômino a pagar indenização por 
danos morais ao síndico, diante das 
manifestações ofensivas desferidas 
contra este. 

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

• Escreva de forma clara e objetiva: 
lembre-se, o livro não é um diário, 

deve-se poupar palavras 
para  esc reve r  ne le , 
deixando a mensa-gem o 
mais breve e concisa 
possível

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

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

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

exatamente a quem dar uma 
satisfação depois.

• Deixe um contato: além de assinar o 
nome, é importante deixar o número 
do apartamento, bem como um 
telefone ou email, para que o síndico 
p o s s a  d a r  u m  f e e d b a c k 
posteriormente.

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

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

Instrumento consiste em canal formal de comunicação entre condôminos e síndico
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