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A vida do síndico é um constante aprendizado, seja ele teórico ou prático. Todos os dias surgem novas 
leis, novas normas, equipamentos, tecnologias, os desafios se sucedem e a cada dia aprende-se algo novo no 
universo dos condomínios. 

Nesse cenário, às vezes nos voltamos para o que há de novo e deixamos um pouco de lado alguns 
conhecimentos que julgamos já sermos familiarizados. Quantas vezes, lendo assuntos relacionados a esse 
universo, você já se deparou com o termo “condomínio edilício”?

Certamente foram várias. Mas você sabe a que exatamente ele se refere? O que difere um condomínio 
edilício dos demais tipos de condomínio? Abordamos esses questionamentos nesta edição do Jornal do Síndico 
em nosso artigo de Administração.

Ainda no tocante à gestão do condomínio, trazemos esse mês uma reflexão sobre o que é mais produtivo: 
um mandato de síndico anual ou bianual? Sabendo que o Artigo 1.347 do Código Civil prevê um prazo para a 
renovação do mandato não superior a dois anos, questionamos a você – nosso leitor – o que é preferível?

Seja de um ou dois anos, o mandato do síndico deve ser norteado por alguns princípios como: buscar 
equilibrar as finanças do prédio e de preferência poupar dinheiro; zelar pelo patrimônio cuidando das 
manutenções necessárias para o bom funcionamento do condomínio, investir em melhorias por meio de obras 
ou serviços que agreguem valor ao condomínio, dentre outros. 

Tanto o mandato de um quanto o mandato de dois anos possuem seus benefícios e malefícios que devem 
ser ponderados à luz da realidade de cada condomínio. 

Desejamos a todos os nossos leitores um mês de fevereiro produtivo. Estamos juntos!

Boa leitura!

 jul/18 ago/18 set/18 out/18 Ano 12 
meses 

Poupança antiga (1) 
Poupança (2) 
TR* 
TJLP 
FGTS (3) 
SELIC - Déb Fed (4) 
UPC *** 
Salário Mínimo 
Salário Mínimo SP 
(5) 
UFIR (6) 

(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
(R$) 
(R$) 
(R$) 

0,5000% 
0,5000% 
0,0000 
0,55 
0,2466 
0,57 
23,54 
954,00 
1.108,38 

0,5000% 
0,3715% 
0,0000 
0,5309 
0,2466 
0,47 
23,54 
954,00 
1.108,38 

0,5000% 
0,3715% 
0,0000 
0,3944 
2,466 
0,54 
23,54 
954,00 
1.108,38 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,11 
3,85 
0,00 
5,41 
2,49 
5,39 
0,00 
1,81 
--- 
--- 

6,17 
4,74 
0,00 
6,82 
3,00 
6,56 
0,00 
1,81 
--- 
--- 

 

NOSSA MENSAGEM
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MEDIAÇÃO LEGISLAÇÃO

HISTÓRIA DE HOJE:
DÍVIDA DE TAXA DE CONDOMÍNIO

A dúvida de hoje poderá ajudar a muitos 
leitores que moram em condomínio, uma vez que 
trata-se da inadimplência da taxa condominial.  
Todos nós temos essa obrigação mensal, mas 
não estamos livres de passar pelo que a Andrea 
Borges, de Santa Cruz, RJ está passando. Ela 
conta que ficou desempregada e atrasou o 
pagamento da taxa por 3 meses. Recentemente, 
recebeu um aviso de cobrança judicial, o que a 
deixou muito apreensiva e preocupada. Ela diz 
que tem interesse em renegociar essa dívida, 
mas não sabe como. 

Andrea, seu caso é o mesmo de muitos 
brasileiros. Ninguém está livre de passar por um 
aperto financeiro, mas como se diz no popular: 
os boletos continuam chegando. 

As soluções buscadas pela mediação de 
conflitos para esses casos são muito positivas, 
eficazes além de trabalhar a compreensão da 
questão que os envolve, porque aquilo que ficar 
acordado na mesa de negociação será bom para 
ambas as partes. 

A taxa de condomínio nada mais é do que as 
despesas comuns a todas as unidades. Ela engloba 
desde a iluminação de fachadas e corredores, o 

gasto com a água usada na limpeza do prédio 
e até despesas com empregados. Uma vez que 
não é paga por algum morador, esse custo acaba 
sendo  rateado e pago pelos demais, através 
do condomínio. Por isso as administrações 
recorrem à cobrança judicial, pois acaba ficando 
pesado. Mas, você já demonstrou interesse em 
quitar essa dívida e é um grande começo. Os 
casos recentes de mediação de conflitos entre 
morador inadimplente e o condomínio revelam 
o quanto esse método é vantajoso, uma vez 
que tudo o que for acertado na negociação é 
sigiloso. Além de ser um principio da mediação, 
o sigilo é fundamental para que o assunto não 
fique circulando entre vizinhos.  

O acerto no parcelamento dos valores - a 
partir da mediação - também costuma ser bem 
interessante para ambos, já que há o interesse 
da quitação, mas há também a clareza de que 
as novas taxas continuarão vencendo mês a mês.  

As saídas amigáveis sempre geram menos 
aborrecimento e a mediação traz vantagens 
como promover a conversa e o entendimento. 
E, nesses casos de situações de condomínios, 
tem ainda outro benefício que é fortalecer 
as relações entre pessoas que vão continuar 
convivendo no dia-a-dia. 

Um feliz e amigável 2019 a todos os nossos 
leitores!

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

acordial e respeitosa, em um equilíbrio no que diz respeito 
a direitos e deveres de ambas as partes. Quando essa balança 
está descompensada, pode-se incorrer na prática de assédio 
moral e constrangimento do funcionário, o que pode ser 
denunciado ao à justiça do trabalho. 

Assédio moral é definido como toda e qualquer conduta 
abusiva que atente, por sua repetição ou sistematização, 
contra a dignidade ou integridade física ou psíquica de uma 
pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de 
trabalho.

sse tipo de relação abusiva pode tanto pode envolver 
pessoas em níveis hierárquicos diferentes como também entre 
colegas de trabalho. Para se realizar uma denúncia formal, é 
necessário – obviamente – reunir provas. 

O assédio está claramente presente em práticas agressivas, 
tais como ignorar problemas de saúde dos funcionários, 
agredir verbal ou fisicamente, acusar o empregado 
injustamente sem possuir provas da falta, constrangê-lo 
individual ou publicamente, atribuir tarefas que não competem 
ao cargo dele. 

Essas condutas citadas são aquelas que flagrantemente 
incorrem em assédio moral por seu teor abusador evidente. 
Contudo, há também outras práticas cotidianas que, por vezes, 
passam despercebidas e são consideradas “inofensivas”, mas 
que também constituem formas mais sutis de assédio. 

Alguns exemplos: vigiar excessivamente o funcionário, 
o que inclui a revista de seus bens pessoais e revista íntima. 
O contrário da vigilância excessiva que é o ato de ignorar 
completamente a presença do funcionário também pode se 
enquadrar em um tipo de assédio moral. 

Espalhar rumores inverídicos sobre o indivíduo, acusações, 
boatos, incentivar discórdia entre colegas de trabalho são 
igualmente assédio, bem como sobrecarrega-lo de trabalho 
para além do que comportam suas funções. 

Para o advogado Davi Diniz, o assédio deve ser combatido 
pelo síndico não apenas vindo dele, mas também o assédio 
dirigido dos condôminos aos empregados do condomínio. 
“Há pessoas que acreditam que por estarem ‘pagando’ um 
funcionário têm o direito de trata-lo como quiserem, mas 
isso é absurdo. A relação contratual entre empregado e 
empregador não é de submissão, mas de prestação de uma 
atividade definida, o que não inclui suportar a má educação de 
alguns”, pondera. 

O bom senso e a cordialidade devem prevalecer nos 
ambientes de trabalho. O síndico deve dar o bom exemplo, 
em primeiro lugar, e também ajudar a estimular o convívio 
pacífico entre funcionários e também deles com os moradores 
do prédio.

SÍNDICO DEVE 
COMBATER 
PRÁTICAS DE 
ASSÉDIO MORAL
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BEM ESTAR DICA

A piscina do seu condomínio pode vir a 
ser mais que um simples local voltado para o 
lazer dos fins de semana ou dias quentes. Com 
orientação adequada e pouco investimento, ela 
pode se tornar um equipamento aliado na busca 
por uma vida mais saudável e ativa, podendo ser 
utilizada para a prática de atividades físicas. 

Essa foi uma ideia posta em prática a partir 
de uma iniciativa da bancária aposentada 
Gilda Morais, 60 anos, que reuniu vizinhas do 
condomínio para juntas montarem uma turma 
de hidroginástica no residencial em que vivem 
na cidade de João Pessoa (PB). O pequeno grupo 
começou com apenas seis participantes e hoje já 
conta com um total de onze. 

“A ideia surgiu quando minha professora da 
academia disse que ministrava aulas particulares 
de hidroginástica desde que a pessoa tivesse 
uma piscina disponível e que eu poderia 
formar uma turma para ratear a mensalidade. 
Conversei com algumas pessoas do prédio, que 
se interessaram e levamos a proposta ao síndico 
que não colocou nenhum obstáculo, desde que 
as aulas fossem realizadas em horários de pouco 
uso da piscina”, relata Gilda. 

As sessões de hidroginástica começaram a 
ser realizadas em outubro de 2018, três vezes 
por semana, às 7 horas, e têm sido um sucesso. 
“Fizemos um contrato de um mês experimental 
com a professora e depois disso houve mais 

procura e então fechamos por seis meses e 
desejamos renovar”, comemora a moradora. 

A despesa com as aulas de hidroginástica é 
pequena quando comparada ao que se paga em 
academias de ginástica, ainda mais considerando 
o acréscimo da vantagem de não precisar se 
locomover de carro ou outro transporte, o que 
traz mais economia de tempo e dinheiro. Fora 
a remuneração da educadora física responsável, 
também foi feito um investimento de cerca 
de R$ 300,00 com equipamentos simples que 
dinamizam as aulas: bolas, boias e pranchas. 

Existem muitos exercícios além da 
hidroginástica que podem ser realizados em 
uma piscina. Outro exemplo que pode ser 
praticado é o Hidropilates, que une o pilates 
com a hidroginástica. O principal benefício da 
atividade física dentro da água é a redução 
do impacto das articulações sem abrir mão do 
fortalecimento muscular. Outra vantagem é que 
os exercícios podem ser executados por pessoas 
de qualquer condicionamento físico, no ritmo de 
cada um.

MAIS QUE LAZER: 
PISCINA DO 

PRÉDIO PODE 
SER ALIADA DA 

SAÚDE!

REVESTIMENTOS

O setor de pisos e revestimentos 
possui atualmente grande variedade de 
tendências, materiais, acabamentos e, 
obviamente, diferentes preços. Antes 
de iniciar uma reforma, é importante 
consultar um profissional experiente que 
possa orientar qual o melhor produto 
para a finalidade almejada, pois existem 
diferentes tipos de revestimentos tanto 
para ambientes externos como internos, 
que proporcionam obras mais práticas e 
facilitam a manutenção e limpeza. 

São exemplos de revestimentos em 
alta na construção atualmente: o Drywall 
(versátil e que permite criar curvas, recortes 
e aproveitar pequenos espaços, pois 
tem espessura fina); a placa cimentícia 
(que substitui a alvenaria convencional e 
pode ser usada em ambientes externos, 
internos e úmidos); o forro mineral (ideal 
para controle acústico, redução de ruídos, 
isolamento térmico e proteção ao fogo) e 
o piso laminado (que possui uma grande 
variedade de cores e texturas e funcionam 
como isolantes térmicos e acústicos).

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico
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O mandato de um síndico deve ter duração de 
um ou dois anos? Não há uma resposta objetiva para 
essa dúvida, pois cada condomínio apresenta suas 
peculiaridades. Para essa avaliação, é importante 
ressaltar prós e contras tanto do regime anual 
quanto bianual e os condôminos, em coletividade na 
assembleia, devem fazer a opção por um ou outro. 

Inicialmente, é importante explicar por que os 
mandatos de síndico são tão curtos. Isso acontece 
porque assim exige a legislação vigente no nosso 
país. O Artigo 1.347 do Código Civil prevê um prazo 
para a renovação do mandato não superior a dois 
anos. 

Esse é o tempo máximo que pode durar um 
mandato e após esses 24 meses deve haver a 
convocação de uma assembleia para a substituição 
ou manutenção do síndico. Então como alguns 
síndicos se perpetuam por vários anos em seus 

SEU CONDOMÍNIO

ANUAL OU BIANUAL,
QUANTO TEMPO DEVE DURAR 

UM MANDATO DE SÍNDICO?

Por Ana Maria Esteves e Luis Felipe Calvão Os 
autores são Mediadores da Câmara Equilibre e 

colaboradores do Jornal do Síndico

cargos? Só há duas possibilidades: ou por 
sucessivas reeleições ou arbitrariamente 
por desobediência à legislação. 

 Porém, nem todos os condomínios no 
Brasil seguem a alternância de mandato 
bianualmente, não há padronização 
em relação a isso. Há os que optam por 
ciclos mais curtos e fazem eleições todos 
os anos, conferindo aos seus síndicos 
mandatos de apenas 12 meses. 

Se, por um lado, o mandato curto 
possibilita a chance de substituição mais 
rápida de um síndico que não esteja 
atendendo às expectativas do coletivo e 
promove a oportunidade de mais pessoas 
ocuparem o cargo se assim desejarem, 
por outro lado, é importante lembrar que 
toda troca gera uma certa instabilidade, 
até que o novo síndico se adapte às 
funções. 

Também é importante ver o lado dos 
condomínios que não possuem muitos 
voluntários para o cargo de síndico. 
Às vezes, é uma tarefa difícil realizar a 
eleição – mesmo que a cada dois anos – 
por falta de interessados. Nesses casos, a 
eleição anual é inviável.

Outra vantagem apontada para o 
mandato de dois anos é a continuidade do 
trabalho desenvolvido, principalmente 
em relação a obras. É contraprodutivo 
fazer uma troca de síndicos durante uma 
reforma, por exemplo, pois o primeiro 
já está familiarizado com o assunto 
desde sua concepção à execução, e o 
recomendado é que a mesma se conclua 
dentro do prazo de um mesmo mandato. 

Seja de um ou dois anos de duração, 
é essencial que o condomínio respeite 
o prazo do mandato conforme o que 
está disposto nas regras da Convenção 
condominial. A dilatação do prazo 
arbitrariamente (sem ser através de 
eleição), bem como a interrupção 
prematura são processos que trazem 
prejuízos ao equilíbrio do condomínio.
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A inadimplência é sem dúvidas o principal 
desafio com o qual um síndico precisa saber 
lidar – e principalmente combater. A receita 
base de um condomínio depende, quase sempre 
exclusivamente, do dinheiro arrecadado com a 
contribuição dos moradores. 

Logo, as despesas cotidianas do prédio são 
custeadas com esse recurso. Se algum morador 
falha com seu compromisso, a balança financeira 
se descompensa. Por isso, a melhor estratégia 
para se preservar o equilíbrio financeiro é 
manter uma rotina rígida de cobranças.

De um modo geral, recomenda-se que se siga 
um passo a passo a partir da identificação da 
dívida: primeiro, pode ser feito o envio de cartas 
e avisos de cobranças, logo após o vencimento 
original da despesa. Após isso, não deve ser 
descartada uma tentativa de contato através 
de telefonemas e e-mails, com o intuito de 
fazer uma negociação amigável. Por fim, não 
obtendo sucesso nas alternativas anteriores, 

deve-se proceder com o ajuizamento de ação de 
cobrança. 

A conciliação não litigiosa é com certeza o 
melhor meio de resolver a questão, contudo, o 
síndico deve dosar até onde pode ser flexível e 
não pecar pelo “excesso” de benevolência. O 
recomendável é que não se permita chegar a 
longos períodos de inadimplência, estipulando 
um prazo de regularização que não promova o 
acúmulo de dívidas. Às vezes, uma flexibilização 
maior pode abrir espaço para que outros 
moradores achem que podem não pagar a taxa 
condominial sem sofrer retaliações. 

O controle rígido das finanças é necessário, 
porém é importante lembrar que essa cobrança 
deve ser feita pelos meios legais. Em qualquer 
que seja a situação, é expressamente proibida 
a exposição do inadimplente ao ridículo, ou 
mesmo a submissão a constrangimento ou 
ameaça.

MORADOR NOVO RESPONDE POR 
DÍVIDA ANTIGA?

A quem pertence a dívida do não pagamento 
das taxas condominiais? Essa pergunta pode 

surgir em algumas circunstâncias nas quais há 
a troca do proprietário do imóvel sem a devida 
quitação dos débitos condominiais. Como 
proceder? 

O registro da Convenção de condomínio 
é o momento no qual a obrigação pelas taxas 
condominiais passa a ter caráter propter rem, 
por isso as dívidas anteriores a essa data devem 
ser cobradas de quem era o proprietário do 
imóvel à época.

Esse foi o entendimento da Terceira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que deu parcial 
provimento ao recurso de um atual proprietário, 
inscrito em cadastro de devedores por dívidas 
condominiais da época em que o imóvel ainda 
era do antigo dono (ele foi negativado pelo 
débito das cotas condominiais do período de 
outubro de 2008 a março de 2010, sendo que 
adquiriu o imóvel em 31 de março de 2010).

A decisão da ministra relatora destacou 
que, uma vez constituído o condomínio, a 
jurisprudência do STJ aponta no sentido de que 
todas as obrigações condominiais decorrentes 
têm caráter propter rem, isto é, existentes em 
função do bem e, assim, devidas por quem quer 
que o possua.

FINANÇAS

Por Cecília Lima

autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

OS DESAFIOS EM 
SE LIDAR COM A 
INADIMPLÊNCIA



Quem trabalha com algo relacionado a 
condomínios – seja como síndico voluntário ou 
profissional, advogados, contadores, dentre 
outras funções – já deve ter lido ou ouvido 
muitas vezes a denominação “condomínio 
edilício”. Por hábito, a frequência do uso traz a 
familiarização com o termo, porém, nem todo 
mundo sabe exatamente o que ele designa. 

Há um conceito para esse tipo de condomínio 
que o difere de outros. Em primeiro lugar, é 
necessário compreender o que quer dizer a 
palavra “condomínio” em sua origem e na 
prática. Como o próprio nome de antemão já 
nos sugere, estamos falando de um domínio 
compartilhado, ou seja, uma propriedade que é 
de usufruto coletivo. 

Então, quer dizer que todo o prédio em que 
consiste o condomínio é um patrimônio único 
de posse de vários indivíduos? Nem sempre. 

Se o imóvel em questão for um condomínio 
edilício cada proprietário é dono da sua parte 
individual, mas também é dono de uma fração 
das áreas em comum. É considerado como 
edilício um condomínio cujo espaço reúne 
ambientes privados e de uso conjunto.

Após a compreensão inicial desse termo, 
é importante ressaltar uma distinção: nem 
todo o condomínio é edilício. Para a lei, 
especificamente o Código Civil, condomínio 
significa posse ou direito exercido por duas ou 
mais pessoas sobre o mesmo item. 

Logo, se uma área residencial utilizasse a 
legislação de um condomínio geral, todos os 
apartamentos e todas as partes em comum 
pertenceriam a todos os condôminos e, assim 
sendo, todos os condôminos poderiam utilizar 
ou modificar qualquer parte do local.

Paralelamente, são considerados 
condomínios do tipo edilício, aqueles em que 
cada condômino é proprietário exclusivo de 
seu apartamento e também tem direito a 
acessar a portaria, elevadores, salão de festas, 
piscina, bem como quaisquer outras áreas de 

acesso coletivo, desde que contribua para esse 
usufruto conforme previsto na Convenção do 
condomínio. 

A Lei dos Condomínios (n. 4.591/64) é um 
conteúdo de suma importância que precisa 
ser conhecido por todos os síndicos e demais 
profissionais que trabalham com gestão 
condominial. Esse é o dispositivo legal que 
discrimina as características e peculiaridades dos 
condomínios e norteia a conduta em relação a 
eles. O que essa lei diz não pode ser contradito 
ou superado pelas Convenções condominiais, 
ainda que tenha a aprovação da maioria dos 
condôminos. 

Essa lei demarca o caráter misto do 
condomínio edilício: aquele que possui partes 
privativas e coletivas. Por exemplo, determina-se 
que todas as propriedades sejam identificadas 
de alguma forma, seja com números ou letras 
para deixar claro que são privativas. A lei 
também permite que o proprietário de cada 
unidade possa cedê-la ou alugá-la, sem que 
necessite de autorização dos outros condôminos, 
uma vez que esse espaço é exclusivamente seu.
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ADMINISTRAÇÃO

Por Cecília Lima

autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

O QUE É O 
“CONDOMÍNIO 
EDILÍCIO”?
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Você já ficou preso no elevador alguma 
vez? Esse é um receio de quem usa esse tipo de 
equipamento com regularidade, principalmente 
se o indivíduo em questão sofrer de claustrofobia, 
isto é, o medo de ambientes fechados. Esse fato 
não é tão raro de acontecer, mas também não 
deve ser motivo para pânico.

Se isso acontecer com você, a primeira 
atitude a se tomar é manter a calma. Se estiver 
acompanhado, procure acalmar também quem 
está compartilhando o mesmo espaço que você. 

Entrar em desespero não vai resolver nada, pelo 
contrário, a agitação faz com que o organismo 
consuma mais rápido o oxigênio limitado que há 
no espaço confinado. Fale pouco e faça exercícios 
de respiração, contando os ciclos de inspiração e 
expiração, isso ajudar a controlar a ansiedade. 

Instintivamente, a primeira reação de algumas 

pessoas ao se depararem com o elevador 
enguiçado é tentar abrir a porta. Isso não deve 
ser feito, pois pode acabar provocando acidentes. 
Em vez de tentar abrir a porta ou o teto, o mais 
correto é acionar o alarme ou utilizar o interfone 
para contatar a portaria. 

Não havendo interfone, deve-se tentar 
usar o celular para telefonar para pedir ajuda 
a alguém, de preferência o síndico ou algum 
funcionário, mas também é válido ligar para 
algum vizinho ou parente. É importante que os 
condomínios disponibilizem afixados no próprio 
elevador o telefone da empresa responsável 
pela manutenção do elevador ou do Corpo de 
Bombeiros. 

Atenção! Nem o síndico, nem porteiros ou 
zeladores estão habilitados para fazerem o 
resgate. Eles devem acionar o pedido de ajuda 
à equipe especializada, seja os bombeiros 
ou empresa de manutenção. Mesmo com os 
elevadores desligados, a tentativa de abertura 
por parte de um leigo pode provocar sérios 

acidentes com risco de morte.

Com a chegada do resgate, os passageiros 
presos devem informar quantas pessoas estão no 
recinto, se há algum idoso, criança ou pessoa com 
dificuldade de mobilidade, qual o peso estimado 
do total de indivíduos. Todas essas informações 
podem servir de auxílio à equipe que irá abrir o 
equipamento.

Após o resgate das vítimas, o elevador deve 
permanecer interditado e com as portas dos 
andares travadas, para evitar que outras pessoas 
se acidentem. O equipamento só deve voltar 
a funcionar depois de liberação da assistência 
técnica. 

É importante salientar que, quanto mais tempo 
se passar sem a realização da vistoria preventiva 
dos elevadores, maiores são as chances deles 
enguiçarem ou provocarem um acidente mais 
grave. Portanto, deve-se obedecer rigorosamente 
à periodicidade de manutenções. Caso contrário, 
sendo constatada a negligência, o síndico pode 
ser responsabilizado por eventuais prejuízos.

MANUTENÇÃO

Por Andréa Mattos

A autora é Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico.

PRESO NO ELEVADOR

RUA SÃO MIGUEL 2149 - AFOGADOS
(81) 3428-0980 / 3251-9413 / 99901-3715
bezerrareboques@outlook.com.br
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Na atualidade, existem diferentes tipos 
de propriedades residenciais planejadas para 
atender necessidades específicas. 

É notável a multiplicação de condomínios 
fechados com área de lazer contendo múltiplos 
atrativos, como piscina, academia, quadra de 
esportes, jardins e outros.  

Assim, necessária a criação de regras de 
convivência para a harmonia e bem estar social.

Dentre estas regras estão aquelas que tratam 
das vias internas, as quais têm por objetivo 
moderar a circulação de veículos, motos e outros.

Tais regras são essenciais, pois visam manter a 
segurança e tranquilidade dos condôminos, além 
de evitar acidentes.

Regras de Trânsito de Veículos em Condomínios 

Diversos condomínios de casas ou edifícios são 
como cidades, possuindo suas próprias vias de 
trânsito.

Assim, o trânsito interno tem sido um dos 
grandes Isto porque, equivocadamente, acredita-
se que em condomínios não se aplicam as 
regras de trânsito por tratar-se de propriedade 
particular.

No entanto, é importante saber que a 
área destinada à circulação de veículos nos 
condomínios sujeita-se não só a convenção e 
regulamento interno, mas também ao Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB, conforme o caso.

Com a instituição da Lei de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, o CTB alterou o conceito de vias 
urbanas.

Desse modo, temos que: “são consideradas 
vias terrestres as praias abertas à circulação 
pública e as vias internas pertencentes aos 
condomínios constituídos por unidades 
autônomas.”.(grifamos)

Assim, o trânsito nas vias internas condominiais 
deve seguir a legislação de vias terrestres.

Logo, uma vez que a maioria dos condomínios 
tem vias tipo locais, a velocidade máxima 
permitida é 30 km/h de acordo com a classe da 
via definida pelo CTB. 

Porém, condomínios pequenos, que possuem 
poucas vagas e veículos, tem apenas vias da classe 
particular, sendo 10km/h e 20km/h os limites 
máximos de velocidade permitido pelo CTB.

Já quanto a sinalização, instalação de radares, 

redutores de velocidade e outros deve haver 
projeto específico.

Tal projeto deverá ser elaborado por 
engenheiro da área de tráfego e, após 
encaminhado para ser aprovado pelo órgão de 
trânsito local. 

Veja que o planejamento e execução do 
projeto são de responsabilidade condomínio 
solicitante.

Desse modo, ao órgão de trânsito responsável 
cabe somente a aprovação do projeto de 
sinalização apresentado.

Assim, estando a sinalização e equipamentos 
de medição de acordo com as normas técnicas 
exigidas, é possível a administração pública 
aplicar multa de trânsito nos condomínios por 
serem consideradas vias públicas. 

Importante: após aprovação do projeto de 
seu condomínio, é preciso cautela ao realizar 
alterações nas vias e sinalizações.

Como vimos, os condomínios também estão 
sujeitos à fiscalização dos órgãos de trânsito e às 
suas medidas administrativas. 

Logo, respeitar as regras de trânsito é 
fundamental mesmo tratando-se de via interna 
condominial. 

Todavia, o síndico não tem poder para aplicar 
multa de trânsito!

Mas, poderá aplicar multas administrativas por 
infrações de circulação, estacionamento e parada 
proibida, se houver previsão na convenção e/ou 
regimento interno.

Ou seja, a multa aplicada pelo síndico não 
é multa de trânsito e sim multa por infração 
ao regulamento interno/convenção, embora a 
origem seja o trânsito interno.

Assim, no caso de condomínios, as penalidades 
são as oriundas da convenção e regimento 
interno e devem ser aplicadas pelo síndico/
administradora.

Haverá aplicação de multa de trânsito 
somente quando as vias internas forem passíveis 
de fiscalização, ou seja, quando classificadas 
como abertas à circulação.

E para isso, é necessário realização de assembléia, 
da qual conste em ata a deliberação dos condôminos 
quanto a aprovação do projeto de sinalização das vias 
internas condominiais.

Ainda, conforme já mencionado, que o projeto seja 
submetido a análise e aprovação da autoridade local 
competente.

Isso porque somente agentes de trânsito tem 
competência para aplicar as respectivas multas.

Portanto, áreas internas de condomínios devem 
ser sinalizadas e respeitar as regras da legislação de 
trânsito.

Conheça nosso Blog e cadastre-se para receber 
gratuitamente conteúdos e atualizações. http://
simonegoncalves.com.br/blog/

DRª. SIMONE GONÇALVES

ENTENDA AS REGRAS DE 
TRÂNSITO DE VEÍCULOS 

EM CONDOMÍNIOS  
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Imagine uma hipotética situação de 
emergência: um funcionário identifica um foco 
de chamas no prédio e toca o alarme de incêndio. 
O que ocorre após? Como é feita a evacuação do 
prédio? Quem orienta as rotas de fuga e toma 
as primeiras providências de contenção do fogo 
enquanto o corpo de bombeiros não vem? 

Se não houver uma pessoa devidamente 
treinada para agir nesse tipo de situação, 
dificilmente alguém tomará a iniciativa de liderar 
essas medidas emergenciais. É por isso que 
vários estados e municípios possuem legislações 
próprias no tocante às exigências feitas para a 
liberação e/ou renovação do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB). Uma delas é a 
necessidade de haver uma permanente brigada 
de incêndio em empresas, prédios comerciais e 
também condomínios.

O estado de São Paulo é um exemplo. Com 
o Decreto Estadual 56819/11, sem a brigada, 
não existe a liberação, tampouco o pagamento 
de indenizações pelas seguradoras no caso de 
sinistros. A brigada de incêndio é prevista no 
âmbito federal pela Lei 6514/77, que dispõe 
as diretrizes sobre Segurança e Medicina do 
Trabalho, regulamentadas pela Portaria 3214/78, 
e por meio da NR 23, que trata da proteção contra 
incêndios. Também é o tema da NBR (Norma 
Brasileira de Registro) 14.276/2006 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Mas em que consiste exatamente uma brigada 
de incêndio? No caso do condomínio, trata-se de 
um grupo de condôminos (incluindo o síndico) 
e funcionários que receberão treinamento 
especializado para atuar em caso de foco de 
incêndio, vazamento de gás ou explosão. O 
número de integrantes varia de acordo com as 
dimensões do condomínio, ou seja, a quantidade 
de pavimentos e sua população. 

Para isso, é promovido um curso de formação, 
o qual deve ser ministrado por empresa 

especializada, com profissionais devidamente 
habilitados na área de Segurança do Trabalho ou 
Corpo de Bombeiros. O conteúdo apresentado 
deve incluir: teoria e prática de combate a 
incêndio, bem como teoria e prática de primeiros 
socorros. 

Após esse processo o condomínio ganha o 
certificado de que possui uma Brigada de Incêndio 
e, para renová-lo, deve passar por simulados 
a cada seis meses. Além disso, é recomendável 
que a brigada faça um curso de reciclagem 
anualmente ou quando houver substituição de 
50% dos brigadistas. 

Na prática, em que contribui a brigada de 
incêndio? Os moradores e funcionários treinados 
desempenham um papel que pode salvar vidas 
em um momento de emergência: eles têm como 
função orientar as pessoas que participam do 
cotidiano do prédio a manejarem corretamente 
os equipamentos de segurança, ajudar vítimas 
prestando primeiros socorros e organizar rotas 
de fuga, dentre outras atividades.

SEGURANÇA

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico

BRIGADA DE INCÊNDIO 
DO CONDOMÍNIO PODE 
AJUDAR A SALVAR VIDAS



No último dia 23 uma jovem morreu após 
um grave acidente de carro dentro de um 
condomínio de luxo em Bragança Paulista, 
interior de São Paulo. Além dela, mais quatro 
pessoas ficaram feridas. Segundo o Boletim de 
Ocorrência, o motorista teria perdido o controle 
do carro (um Mini Cooper) e batido contra uma 
árvore. Testemunhas teriam afirmado que o carro 
estaria em alta velocidade.

Casos como esse, são comuns em condomínios 
e loteamentos fechados, pois raramente temos 
a fiscalização das autoridades, mesmo que 
o Código de trânsito traga expressamente a 
responsabilidade de fiscalização destas áreas, 
mesmo que internas. Na prática os gestores 
se encarregam da fiscalização, colocação de 
lombadas, placas, entre outros. E como não são 
autoridade pública, não costumam tem meios 
para fiscalizar velocidade ou menores no volante, 
e aí que mora o perigo.  

Dentro dos condomínios, a área destinada 
à circulação de veículos submete-se à aplicação 
não só das regras instituídas pela Convenção 
e Regulamento Interno, como também devem 
seguir as normas prescritas pelo Código de 
Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, a Lei 9.503/97, em seu Artigo 2ª, 
Parágrafo único, é clara:

“Art. 2º - São vias terrestres urbanas e 
rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, 
os caminhos, as passagens, as estradas e as 
rodovias, que terão seu uso regulamentado 
pelo órgão ou entidade com circunscrição 
sobre elas, de acordo com as peculiaridades 

locais e as circunstâncias especiais”.

“Para os efeitos deste Código, são 
consideradas vias terrestres as praias 
abertas à circulação pública, as vias internas 
pertencentes aos condomínios constituídos 
por unidades autônomas e as vias e áreas de 
estacionamento de estabelecimentos privados 
de uso coletivo”. (Redação do parágrafo único 
dada pela Lei n. 13.146/15)(GRIFAMOS)

Porém a quem fica a cargo a fiscalização das 
normas de trânsito dentro do condomínio, já 
que não compete ao síndico, ao condômino ou a 
qualquer funcionário lavrar o respectivo auto de 
infração por transgressão à Lei? 

Com base no Código de Transito  no caso de 
desrespeito à lei por parte de algum cidadão 
dentro das áreas comuns do condomínio, o 
síndico, o morador ou funcionário que presenciar a 
infração, deverá solicitar a presença da autoridade 
competente que irá autuar o condutor ou mesmo 
o veículo que esteja infringindo alguma regra 
como, por exemplo, o estacionamento em local 
proibido ou excesso de velocidade.  

No caso de estacionamento irregular, pode 
até funcionar, mas no caso de fiscalização de 
menores ao volante, alta velocidade, dificilmente 
as autoridades vão entrar de forma espontânea 
ou atender denúncias dentro do condomínio. 

Além disso, no caso da infração se perpetrada 
por um condômino, havendo previsão no 
Regimento Interno do condomínio que possibilite 
a penalização pecuniária, esta punição, 
independe da atuação estatal, poderá ser 

aplicada imediatamente, de forma independente 
e autônoma da autuação pelo Estado.

Porém para tentar minorar essas questões, 
é importante que a gestão instale sinalização 
adequada  ( dentro dos moldes da prefeitura 
local) informando todas as questões normativas 
que as pessoas devem seguir quando estão dentro 
dos condomínios, como também ter câmeras 
a fim de, caso ocorra algum problema, seja 
possível penalizar o infrator, tanto através dos 
instrumentos internos do condomínios (multa, 
por exemplo) como, em casos mais graves, isso 
ser levado a um órgão maior a fim de que o 
problema seja resolvido e o infrator seja punido 
como disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

*Dr. Rodrigo Karpat, advogado militante na 
área cível há mais de 10 anos, é sócio fundador 

do escritório Karpat Sociedade de Advogados 
e considerado um dos maiores especialistas em 
direito imobiliário e em questões condominiais 

do país. Além de ministrar palestras e cursos em 
todo o Brasil, Dr. Rodrigo Karpat é colunista da 
ELEMIDIA, do site Síndico Net, do Jornal Folha 

do Síndico, do Condomínio em Ordem e de 
outros 50 veículos condominiais, é consultor da 

Rádio Justiça de Brasília, do programa É de Casa 
da Rede Globo e apresenta os programas Vida 
em Condomínio da TV CRECI e Por Dentro dos 
Tribunais do Portal Universo Condomínio, além 
de ser membro efetivo da comissão de Direito 

Condominial da OAB/SP. 
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DR. RODRIGO KARPAT

AS NORMAS DE 
TRÂNSITO DENTRO 
DO CONDOMÍNIO
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EXTINTORES DE INCÊNDIO
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VIDROS

SANVIDRO ................................................................ 81 3493-7839
Ver anúncio na página 16



COTIDIANO

Um levantamento realizado pela 
administradora de condomínios Lello, uma das 
maiores da cidade de São Paulo (SP) indicou que o 
número de visitantes de condomínios residenciais 
na capital paulista representa cerca de 30% do 
total dos moradores. Ou seja, na prática, isto 
significa que um prédio com 400 condôminos 
recebe em média, por mês, 120 visitas de pessoas 
que não residem ali.

Outra informação colhida pela Lello é a de 
que, em finais de semana e feriados, as visitas 
nos prédios são 50% maiores que as registradas 
nos dias úteis. Esse fluxo recorrente de indivíduos 
entrando e saindo do prédio traz implicações à 
rotina do condomínio, especialmente no que diz 
respeito à segurança. Porém, esse não é o único 
aspecto a ser considerado em relação à presença 
de visitantes, outro ponto polêmico é o acesso 
dessas pessoas aos ambientes e equipamentos de 
uso coletivo dos condôminos. 

É justo que uma pessoa que não constitui o 
condomínio como proprietário ou locador de 
imóvel – e, portanto, que não contribui com 
as taxas – usufrua das benesses dos demais 
pagantes? Piscina, sauna, áreas de lazer, 
academia, dentre outros espaços, devem ser de 
livre acesso aos visitantes? Esse questionamento 

costuma promover discussões controversas. 
Deve-se ponderar também se esses locais foram 
projetados para receber um número superior ao 
de moradores e se a chegada de visitantes não 
causará sobrecarga.

A legislação brasileira para condomínios não 
trata exclusivamente dessas minúcias, de modo 
que o que deve prevalecer é o bom senso e – na 
falta dele – a Convenção Condominial é a regra 

soberana, constando nela também as devidas 
sanções e punições para os infratores. Esse é o 
documento que deve detalhar o que pode e o 
que não pode. 

Em relação ao uso de espaços e equipamentos 
de uso coletivo, alguns condomínios restringem o 
número de convidados por ocasião. Por exemplo, 
permite-se um máximo de 5 convidados por 
unidade condominial para fazer uso da piscina. 
Outros vetam o acesso de visitas em locais 
menores como sala de ginástica e sauna. Há 
também as Convenções que condicionam o acesso 
do visitante ao acompanhamento obrigatório de 
um morador, ou seja, a visita pode usar a piscina 
desde que esteja com um condômino e nunca 
sozinha. 

Segundo orientações da Lello, no caso de 
festas e confraternizações, é importante que 
os condôminos deixem na portaria uma lista de 
convidados, com nome completo e, se possível, 
número do RG, para conferência. Além disso, 
o morador deve comunicar aos porteiros o 
nome de empresas que irão fazer a entrega de 
encomendas, como alimentos, bebidas e locação 
de mobílias, dentre outros. 

Para Angélica Arbex, gerente de 
Relacionamento da empresa, “é natural que os 
moradores de condomínios recebam familiares, 
amigos e parceiros de negócios, seja nos 
apartamentos ou em áreas comuns como salões 
de festas. Mas por se tratar de um espaço coletivo, 
onde residem diversas famílias, os cuidados com 
a segurança devem ser redobrados, assim como 
medidas que garantam a privacidade e o sossego 
dos demais moradores”, pondera.
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ACESSO DE VISITANTES 
DEVE OBEDECER ÀS 
REGRAS DA CONVENÇÃO

Por Cecília Lima

A autora é jornalista e colaboradora do Jornal 
do Síndico



ANÃO NO ÔNIBUS

Ontem no ônibus, entrou um anão e sentou 
ao meu lado. Depois de alguns minutos o 
ônibus freou e ele escorregou do banco, aí eu 
peguei ele pelo braço rapidamente e o coloquei 
sentado! Depois o anão escorregou de novo e 
eu consegui ajudá-lo outra vez, aí ele escorrega 
pela terceira vez e eu já arretado puxei ele pro 
banco de novo e falei: “ -Te segura, miséra, 
vai ficar escorregando toda hora? “ Aí o anão 
respondeu:”- Vai te lascar, já tem 3 paradas que 
eu tento descer e tu não deixa!!!

RECEITA CHINESA

Um tipo entra num restaurante chinês, senta-se 
numa mesa e pergunta ao empregado:

- Têm o prato-do-dia?

O chinês:

- Si.

O tipo:

- É barato?

O chinês:

- Nô, é balata…

QUEM DESCOBRIU A AMÉRICA? 

Na aula de geografia, pergunta a professora:

- Maria, aponte no mapa onde fica a América do 
Norte.

- Aqui  está. – respondeu com eficácia a menina.

- Correcto. – Responde a professora. E, virando-
se para a turma, pergunta – Agora turma, quem 
descobriu a  América?

E responde muito rapidamente o Joãozinho:

- A  Maria…

ATAQUE DE CROCODILO 

Joãozinho chegou muito atrasado à escola e a 

professora perguntou:

- O que aconteceu?

- Fui atacado por um crocodilo! – responde o 
menino.

Chocada, diz a professora:

- Oh, meu Deus! Como você está?

Responde o Joãozinho:

- Estou bem, mas o trabalho de matemática ele 
comeu todinho…

ESPONJAS DO MAR

Pergunta um maluco:

- Porque é que o mar esta manhã estava cheio e 
agora, à tardinha, está todo escorrido?!

Responde outro maluco:

- Ó pá, então, não sabes que no mar há muitas 
esponjas?!

MALUCO SEM SONO

Um maluco estava a espreitar para debaixo da 
cama e outro pergunta-lhe:

- Porque é que estás para aí a espreitar?!

O outro:

- É que esta noite, quando me deitei, perdi o 
sono e, agora, ando à procura dele…

MALUCO VÊ-SE AO ESPELHO

Num manicómio, um maluco estava em frente 
a um espelho com os olhos fechados. Outro 
maluco passa por ele e pergunta:

- Então, o que estás a fazer?

E responde o primeiro:

- Estou a ver como fico quando estou a dormir!
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DICAS

vidro TEMPERADO
vidro LAMINADO

espelhos
BOX

pele de vidro acm

AÇO INOX
FERRAGENS

esquadria de alumínio
FERRAMENTAS

WWW.SANVIDRO.COM.BR | COMERCIAL@SANVIDRO.COM.BR

sem compromisso!

faça seu orçamento

(81) 3493-7839
(81) 99960-5686

av. pan nordestina, 
233 vila popular, olinda-pe.

Tendência forte no mercado residencial, as sacadas de vidro doam 
conforto e modernidade aos apartamentos. Esse artifício proporciona a 
extensão da varanda, que passa a ser usada mesmo em dias de chuva ou 
muito vento, trazendo equilíbrio térmico, uma vez que isola o ambiente. 
Além disso, destacam-se os aspectos da maior privacidade e também a 
maior contenção de ruídos. Embora apresente diversas vantagens atrativas, 
a instalação dessas sacadas ou “cortinas” de vidro deve obedecer a alguns 
critérios. 

O primeiro deles é saber se o condomínio permite em sua Convenção 
esse tipo de intervenção, visto que alguns proíbem por considerar alteração 
de fachada. Em segundo lugar, é necessário se certificar se a estrutura do 
prédio foi preparada para receber esse peso extra.  Por isso, é importante 
conferir com o engenheiro responsável pela obra se a estrutura do prédio é 
capaz de suportar sacadas de vidro que não foram previamente planejadas.

Ele não costuma ser o centro das atenções na reforma do banheiro, mas a 
escolha errada de um vaso sanitário inadequado pode trazer dor de cabeça 
e prejuízos. Para acertar é necessário levar em consideração fatores como 
potência de descarga e a economia de água. Os modelos de vaso com caixa 
acoplada são os melhores em relação à economia de água já que gastam 
bem menos do que os modelos menos modernos.

Eles também apresentam maior economia em relação ao preço de 
manutenção, pois não precisa quebrar a parede para trocar peças, sendo 
também mais prático para limpar a válvula de borracha. Os modelos de vaso 
com descarga dupla são mais caros, porém mais econômicos, pois consomem 
apenas cerca de 30 litros por dia enquanto outros modelos entre 40 e 80 
litros. São aqueles em que a caixa vem com dois botões: um que possibilita 
dar meia descarga enquanto o outro libera o volume total de líquido.
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