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E quando as contas do síndico 
não são aprovadas, o que os 
condôminos podem fazer?

Agora condomínios podem 
realizar  assembleias virtuais e 
permanentes

Temporada de chuvas! 
Manutenção preventiva é 
fundamental

O condomínio é um 
“organismo vivo” e precisa se 
auto sustentar!

Em condomínios, moradores 
devem atentar para o crime 
de “stalking”
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A RESPONSABILIDADE 
DO SÍNDICO POR NÃO 
ESTAR COBRANDO NA 
JUSTIÇA A DÍVIDA DOS 

INADIMPLENTES

O síndico pode sim ser acionado judicialmente 
por não cobrar na justiça a dívida dos  condô-
minos inadimplentes.

 O Código Civil dispõe no artigo 1.348, em seu 
inciso VII, que é competência do síndico impor e cobrar 
as multas devidas. Mas, e se o Síndico não esta cum-
prindo a sua obrigação, não cobrando judicialmente os 
inadimplentes?

 O problema da inadimplência além de prejudi-
car o orçamento do condomínio, sobrecarrega os de-
mais condôminos que passam a arcar com os ônus do 
inadimplemento. Nessa hipótese de inércia do síndico, 
o parágrafo primeiro, do citado artigo legal, determi-
nou como solução, que a assembleia poderá constituir 
outra pessoa no lugar do síndico, investindo-a com es-
pecíficos poderes para mover as ações necessárias em 
nome do condomínio, neste caso as ações cobranças 
judiciais das referidas taxas de condomínio inadimpli-
das.

 Não obstante, é sempre válido lembrar que, se 
houver qualquer prejuízo para o condomínio acarreta-
do por ação ou omissão do síndico, esse poderá entrar 
com uma ação cível e penal para penaliza-lo, buscan-
do as reparações dos prejuízos causados.

 Desta forma, recomenda-se aos síndicos que ob-
servem seus deveres para com o condomínio, bem como 
recomenda-se aos condôminos que acompanhem os 
trabalhos dos síndicos, a fim de que seja mantida a 
saúde financeira de seus respectivos condomínios.

Por Israel Matos de Souza Lima – Advogado 
Imobiliário

Gestão Financeira Consultoria Jurídica

E QUANDO AS CONTAS DO SÍNDICO 
NÃO SÃO APROVADAS, O QUE OS 

CONDÔMINOS PODEM FAZER? 

Identificamos muitas assembleias condominiais em que os condôminos não sabem 
como proceder quando o síndico não presta contas ou as mesmas não são aprovadas 
pelo conselho fiscal. 

 As convenções e o código civil estabelecem claramente as regras para as devidas 
prestações de contas, mas normalmente não preveem qualquer sanção em caso de 
não prestação de contas ou quando ocorrem irregularidades. 

 Portanto seguem os procedimentos preparatórios e preventivos a fim de evitar 
falhas no processo de divulgação aos condôminos, prazos administrativos de regulari-
zação e fundamentação legal para futuras medidas jurídicas se necessário:

 

1 - Registro de Ata com as devidas fundamentações e prazos para defesa: 
a ata de assembléia deve conter detalhadamente os motivos da não aprovação das 

contas ou das irregularidades apontadas pelo conselho fiscal que podem ocorrer em 
dois casos: 1) Não prestação de contas pelo síndico após o fim da gestão e 2) Irregu-
laridades constatadas nas contas. No primeiro caso, o síndico deve ser notificado pelo 
condomínio oficialmente para apresentar as contas mediante um prazo determinado 
(normalmente se concede 90 dias) e após este prazo a situação deve ser levada para 
deliberação da assembleia convocada por ¼ de condôminos adimplentes; No segun-
do caso, da mesma forma deve ser formalizada uma notificação extrajudicial junto 
ao ex-síndico contendo todas as eventuais irregularidades constatadas pelo conselho 
fiscal, permitindo-lhe o direito do contraditório e ampla defesa para suas justificativas 
e após  o recebimento das respostas, a situação deve ser levada para deliberação da 
assembleia extraordinária.  

2    - Marcação de Assembleia com pauta especifica: Após os resultados das 
respostas, em caso de não aceitação por parte do condomínio das ponderações e 

justificativas do ex-síndico, o atual gestor submeterá todas as situações a assembleia 
geral extraordinária com pauta específica para os devidos encaminhamentos ou seja: 
a aprovação das contas com base nas respostas apresentadas ou ainda os encaminha-
mentos legais pela não aceitação das justificativas.  

3 - Contratação de Auditoria Corretiva: Se por ventura não houver a aceita-
ção das justificativas do ex-síndico e constatados indícios de irregularidades, é 

recomendável(não obrigatório) a contratação de uma auditoria corretiva a fim de apu-
rar tecnicamente os indícios de erros e inconsistências apontadas pelo conselho fis-
cal, além de outras possíveis situações apuradas pela auditoria,bem como balizar os 
procedimentos de ajuizamento de ação de prestação de contas, visto que a auditoria 
corretiva proporcionará fundamentação contábil legal e apropriada na apuração de 
anormalidades, trazendo a perfeita instrução processual para a tomada de medidas 
legais.    

4 - Proposição de Ação de prestação de contas judicial: De posse do laudo da 
auditoria(se este identificar irregularidades nas contas), é imprescindível submeter 

novamente o laudo ao ex-síndico auditado, para suas ponderações caso queira. Em 
caso de não haver manifestação do síndico após as devidas notificações de regulariza-
ção anteriores, ou réplicas não aceitas, o único caminho a ser seguido é o ajuizamento 
de ação no judiciário, com base nos procedimentos administrativos anteriores e no lau-
do de auditoria corretiva, objetivando exigir a prestação de contas não apresentada ao 
final da gestão ou quem sabe a responsabilização pelos eventuais danos causados em 
função da má gestão apurados pela auditoria, sem prejuízo das devidas reparações 
cíveis pelos danos causados e reposição de caixa em comprovado desvio financeiro.  
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A relação entre síndicos e moradores pode ser bem intensa em alguns momentos, ultrapassando os limites da insatisfação por conta de alguma 
medida/decisão e tornando-se uma perseguição reiterada. Mas com a “lei do stalking” (Lei 14.132/21), sancionada em 31/3/2021, estas 
práticas podem ser penalizadas.

 Apesar de não ser específica para a seara condominial, essa lei abrange todas as situações do dia a dia e, se algum morador ou síndico for 
vítima de perseguição, o agressor poderá incorrer no crime tipificado pelo artigo 147-A do Código Penal, que foi acrescentado pela lei em questão.

 O que percebemos é que, às vezes, alguns condôminos cometem abusos quando vão exercer o seu direito de fiscalizar e cobrar da administra-
ção do condomínio. E, ao ficarem insatisfeitos, passam a fazer, reiteradamente, cobranças, questionamentos, interpelações de maneira agressiva, 
desrespeitosa e com ameaças de forma que o síndico se sinta coagido ou violado na sua privacidade ou liberdade. Neste caso, poderemos estar 
diante de uma situação prevista na lei.

 Além disso, os grupos de WhatsApp e de redes sociais são mais um ambiente em que as pessoas ficam expostas e podem ser vítimas ou agen-
tes do crime de perseguição. Sendo que todo o material produzido nos grupos de mensagens e redes sociais pode ser utilizado como prova para 
enquadrar o agressor, já que, para fazer valer a lei, é necessário qualquer prova obtida pelos meios legais que consiga demonstrar a conduta de 
perseguição perpetrada pelo agente. Mas vale lembrar que esse comportamento deve ser reiterado, ou seja, continuado. Apenas um episódio não 
seria o caso do crime de perseguição.

 Mas qual é o limite da reclamação de um condômino para não configurar stalking? A reclamação é um exercício regular do direito; contudo, o 
que se pretende combater é quando há o excesso que acaba gerando o crime de perseguição. Se a conduta do condômino reunir todos as caracte-
rísticas previstas na lei, então, já terá excedido a seara da reclamação e passado para a tipificação penal.

 Algumas ações preventivas podem ser tomadas para evitar casos nos condomínios e a administração participativa é sempre a mais recomen-
dada. Contudo, é importante que o síndico, auxiliado por um profissional especializado no assunto, tome as medidas punitivas adequadas desde o 
primeiro excesso cometido pelo morador, para tentar evitar que a situação conflituosa alcance maiores proporções. Além disso, caso seja necessário, 
o comportamento pode ser incluído no regimento interno do condomínio como uma infração passível de punição via multa.

 A pena prevista na lei para quem pratica o crime de perseguição é de reclusão, de seis meses a dois anos, e multa. Além disso, a pena pode 
ser aumentada em 50% se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso; contra mulher por razões da condição de sexo feminino; ou 
mediante a participação de duas ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Vale lembrar que essa penalidade é na esfera criminal e não exclui 
eventual condenação em danos morais.

 Acredito que, com a tipificação trazida pela lei, haverá uma maior reflexão pelo morador quanto à sua conduta, ficando mais alerta para que 
os excessos não ultrapassem a linha da insatisfação e mero aborrecimento para a prática de uma infração penal.

Gestão Condominial

EM CONDOMÍNIOS, MORADORES DEVEM 
ATENTAR PARA O CRIME DE “STALKING”

| Por Caroline Roque 
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O condomínio edilício é 
um dos institutos dos 
do direito que mais 

representa a democracia.
 Nele os condôminos que 
o compõe definem as dire-
trizes e rateiam as despesas 
para a própria manutenção e 
preservação - tudo de acor-
do com as próprias normas 
internas que foram criadas 
pelo grupo.
 Nosso ordenamento ju-
rídico é claro em favorecer 
tal condição, quando já na 
Constituição Federal de 1988 
há a definição no inciso II do 
art. 5º que ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa, senão 
em virtude de lei, fixando o 
Código Civil, uma lei federal, 
em seus arts. 1333 e 1334 
que pela convenção, que 
constitui o condomínio, esta 
instituição pode fixar a regras 
do rateio e participações em 
assembleia.
 A cada unidade condomi-

Gestão Administrativa

PODER E PESO EM CONDOMÍNIOS 
EDILÍCIOS

nial caberá, como parte in-
separável, uma fração ideal 
no solo e nas outras partes 
comuns, que será identifi-
cada em forma decimal ou 
ordinária no instrumento de 
instituição do condomínio, 
assim nos ensina o §3º do 
art. 1331 do Código Civil.
 Logo, com a fração ideal 
é que sabemos qual a partici-
pação da unidade condomi-
nial no todo do condomínio 
edilício, ou seja, 1,5555% é 
o que representa a unidade 
condominial “x” dos 100% 
que é o condomínio. 
 Com esta identidade fra-
cional é que temos, nos ter-
mos da lei e como regra ge-
ral, a participação no rateio 
de despesas e a participação 
em assembleias quando se 
vota.
 No entanto, a própria 
legislação, para estas re-
presentações (rateio e voto) 
permite que haja disposições 
diferentes em convenção, 

criando-se assim quadros de 
frações diferentes
 A existência desta forma 
diferente de participação no 
condomínio se faz necessário 
quando no condomínio al-
guma unidade condominial 
não participa do rateio ou da 
deliberação para o assunto 
que não contribui, tal qual 
lojas no térreo ou ainda co-
berturas que possuam com 
o passar do tempo, o uso de 
áreas na cobertura que não 
integram sua propriedade 
em documentos, mas apenas 
nos usos e costumes.
 A necessidade da cria-
ção dos referidos quadros 
suplementares de coeficiente 
de participação, se faz ne-
cessário pois para rateios 
ou participação em assem-
bleias, tem-se que finalizar a 
somatória de 100% sempre, 
e faltando uma unidade que 
possuem uma fração ideal 
própria, haveria uma falta no 
rateio, tal qual nos exemplos 
a seguir:

Cristiano de Souza Oliveira - Bacharel em Direito pela 
FDSBC - Advogado e consultor jurídico condominial há mais 
de 26 anos.

Mas, e se no meu condomínio não 
fazemos isto, podemos alterar?

 Inicialmente, é necessário analisar o que diz a convenção e 
se na convenção existe deve ser seguida, independente do que 
se fazia até então; lembrando que para rateios, o sindico deve 
ajustar a previsão orçamentaria, uma vez que trata a mesma 
de previsão de despesas e receitas (art 1348, VI do CC)

 Já quanto a participação de assembleias, estas podem ser 
aplicadas de imediato sem qualquer aprovação, uma vez que 
se trata de cumprimento da convenção e cada assembleia é 
uma solenidade própria que se realizada nos tramites formais 
se torna um ato jurídico próprio.

 Importante mencionar que nem sempre a proporção apli-
cada no que se paga é a proporção que terão os votos, uma 
vez que pode a convenção prever que o rateio das despesas 
será feito de acordo com um quadro de coeficiente de rateio 
de despesa próprio, mas os votos serão proporcionais a fra-
ção ideal original.

 Cabe então, ao gestor condominial, entender que cada 
condomínio é uma sociedade própria que por sua convenção 
se rege, devendo para conhecê-la entender a convenção.

| Por Cristiano Oliveira

Quadro de 
Fraçoes Ideias

Quadro de 
Participação

Quadro de 
Coeficiente

Unidades Fração Unidades Part. Unidades Coef.

Loja 1 10% Loja 1 Não - 0% Loja 1 0%

Loja 2 20% Loja 2 Não - 0% Loja 2 0%

Unidades
Residenciais

70%
Unidades
Residenciais

Sim - 70%
Unidades
Residenciais

100%

Total 100% Total 70% Total 100%
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As chamadas telas ou redes de proteção são im-
prescindíveis para quem tem crianças ou pets em 
apartamentos, pois ajudam a prevenir uma possí-

vel queda. No entanto, visando proteger a estética dos 
edifícios, ainda vemos alguns regimentos interno de con-
domínios que extrapolam os limites e estabelecem regras 
abusivas que chegam a beirar o ilegal, como é o caso 
da proibição da instalação desses equipamentos de se-
gurança.

 É muito claro que no caso das redes, não estamos 
diante de um critério estético, mas sim de proteção. A ju-
risprudência brasileira é pacífica no sentido de que o bem 
jurídico tutelado pela instalação das telas de proteção é 
maior do que o devaneio estético da fachada do imóvel. 
Desta forma, a proibição da instalação destes itens nas 
unidades é abusiva e ilícita, e não pode prevalecer no 
texto do regimento interno.

 Hoje a única intervenção que o condomínio pode fa-
zer neste sentido é com relação aos padrões de cores, 
tamanhos das malhas e formas de instalação. Tudo isso 
pode ser discutido em assembleia.

Fachada

CONDOMÍNIO NÃO PODE PROIBIR REDE DE PROTEÇÃO

http://www.b2bservicos.com


ANUNCIE AQUI

ANUNCIE AQUI ANUNCIE AQUI ANUNCIE AQUI ANUNCIE AQUI

Outubro de 2022

http://www.jroffice.com.br
https://www.folhadosindico.com/classificados
https://www.folhadosindico.com/classificados
https://www.b2bservicos.com
http://www.qualifoco.com
http://www.solloservicos.com.br
http://www.agetelecom.com.br
http://www.brasfort.com.br
https://jrofficeimobiliaria.com.br/
http://www.unasindico.com.br
https://www.instagram.com/lacombearomas/


8Outubro de 2022

As eleições para síndi-
co em um condomí-
nio costumam trans-

correr de maneira pacífica, 
pois é comum haver poucos 
interessados em assumir a 
função, que acarreta res-
ponsabilidades não deseja-
das por muitos condôminos. 
Entretanto, há casos em que 
a divergência de entendi-
mentos entre candidatos à 
sindicância pode compro-
meter a gestão daquele que 
venceu a eleição, que pode 
ser perseguido por alguns 
que apoiavam o candidato 
não eleito. Assim, ao con-
trário do que determinados 
condomínios pretendem 
ao exigirem o voto secreto, 
a votação aberta, que é a 
regra geral, constitui uma 
ferramenta importante para 
assegurar a harmonia entre 
os moradores.

 Há condomínios em 
que as eleições se tornam 
eventos grandiosos, princi-
palmente nos conjuntos ha-
bitacionais ou nos prédios 

ELEIÇÃO EM CONDOMÍNIOS, O VOTO 
ABERTO E O RESPEITO AO SÍNDICO

com muitos apartamentos, 
salas ou lojas, nos quais 
o síndico exerce um papel 
semelhante a um prefeito, 
diante do grande volume de 
trabalho necessário para as-
segurar os serviços condomi-
niais. A função do síndico se 
torna mais atrativa quando a 
convenção prevê benefícios 
como uma remuneração ou 
isenção de pagamento da 
taxa de condomínio. Ocorre 
que em razão desses incen-
tivos, há eleições que levam 
à divisão polarizada entre 
os condôminos, como uma 
campanha política de um 
cargo público.

 É importante manter a 
urbanidade e cordialidade 
no tratamento entre os con-
dôminos, pois discordâncias 
entre os apoiadores de cada 
chapa podem se inflamar e 
resultar em agressões ou até 
tragédias.

Respeito e educação po-
dem ser exigidos por 

meio de procedimentos 
jurídicos

     Podem ocorrer situações 
de perseguição contra o sín-
dico que ao ser eleito, pas-
sa a ser questionado pelos 
condôminos da chapa não 
eleita, com desconfiança, so-
bre qualquer ato que venha 
a praticar. O síndico precisa 
ter uma estrutura psicológica 
muito forte para suportar a 
pressão aplicada sobre ele, 
muitas vezes para desesta-
biliza-lo e provocar sua sa-
ída do cargo. Há casos em 
que se torna indispensável 
contratar assessoria jurídica 
para notificar, multar e efe-
tivar procedimentos contra 
aqueles que agem de manei-
ra ofensiva, se empenham 
em tumultuar, que atingem 
a honra e até causam danos 
morais ao gestor e àqueles 
que apoiam uma adminis-
tração bem-intencionada.

 Ocorre que há condo-
mínios que cometem o erro 
de realizar a eleição por voto 
secreto, pois acreditam que 

essa modalidade de vota-
ção preserva o condômino 
em relação a sua opinião. 
Porém, na prática, todos os 
condôminos devem ter o 
mesmo objetivo, que é es-
colher o representante que 
melhor atenderá às neces-
sidades da coletividade. A 
democracia exige educação 
que impõe o respeito à opi-
nião que difere da nossa, 
especialmente entre pessoas 
que convivem com grande 
proximidade.

Voto aberto demonstra 
apoio e contribui para 
inibir má conduta

     Inexiste constrangimen-
to em defender, por meio de 
um voto, o que se acredita 
ser correto para o condomí-
nio no momento da eleição. 

No mesmo sentido, não é ra-
zoável exigir que todos pen-
sem da mesma forma e per-
seguir aquele que discorda.

 O voto aberto, pelo qual 
os condôminos manifestam 
claramente sua escolha de 
síndico, fortalece a chapa 
eleita e, ao mesmo tempo, 
enfraquece opositores mali-
ciosos, que por falta de su-
porte, acabam aceitando o 
resultado da votação. Os 
votos expostos viabilizam a 
gestão do síndico, que pres-
tando um bom serviço, terá a 
tranquilidade de saber que, 
caso tenham seu mandato 
colocado em dúvida, aqueles 
que o elegeram o defende-
rão, pois assim, garantirão 
a sua vontade registrada no 
voto.

| Por Kênio Pereira

Assembleia
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EM DOIS ANOS, FLAMENGO COMPROU 
CINCO DOS DEZ MAIS CAROS DA HISTÓRIA

NEYMAR APRESENTA SUA VERSÃO MAIS COLETIVA, 
DÁ PASSE E MARCA COMO NUNCA

Com a confirmação de 
que o Flamengo pa-
gará 18 milhões de 

euros por 80% do contrato 
de Gabigol — ou 19 milhões 
se a porcentagem chegar a 
90% –, o clube da Gávea 
terá pelo segundo ano se-
guido o recorde de transfe-
rência na história do Brasil. 
Em 2019, De Arrascaeta tor-
nou-se o jogador mais caro 
de todos os tempos no mer-
cado brasileiro. Custou 15 
milhões de euros, cotação 
na época de R$ 63 milhões. 
Agora, Gabriel custará pelo 
menos 18 milhões de euros, 
o que pode representar R$ 
83 milhões. Ou seja, os dois 
jogadores mais caros do 
Brasil na história são rubro-
-negros. O terceiro da lista 
é Carlos Tévez, contratado 

| Por Paulo Vinícius Coelho

Coluna do PVC

pelo Corinthians em dezem-
bro de 2004, para jogar a 
partir de 2005, e que custou 
R$ 60,5 milhões. Na época, 
22 milhões de dólares.

 O quarto da lista é 
Gérson, vindo da Roma, e o 
quinto é Vitinho, comprado 
por R$ 44 milhões em 2018. 
A lista dos dez mais caros de 
todos os tempos, no merca-
do brasileiro, também tem 
Michael, ex-Goiás, compra-
do por R$ 34 milhões em 
janeiro de 2020. É o oitavo 
da relação. Há dois anos, o 
Flamengo não tinha nenhum 
jogador na lista dos dez mais 
caros. Hoje, tem metade do 
top ten. O Corinthians tem 
três, Santos e Palmeiras um 
cada clube. A seguir, a lista 
dos dez mais caros de todos 
os tempos no Brasil:

 A avaliação do jornal L’Equipe não foi positiva para Neymar e deu a ele a nota 5, menos do que Messi, autor do gol da vitória e do que Verratti, 
apontado pelo diário francês como o melhor em campo no empate contra o Benfica, em Lisboa. Mas Neymar teve atuação completamente diferente 
do que costuma mostrar: recompôs muito!

 Aos 41 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque permitido ao Benfica, foi Neymar quem voltou até a intermediária defensiva, para re-
cuperar a bola. Foi sua única interceptação no jogo, Verratti fez três desarmes e interceptou também. Na função defensiva, o PSG jogava no 5-3-2, 
com Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira e Nuno Mendes; Vitinha, Verratti e Neymar. Messi voltava pela direita e formava uma linha 
de quatro. Virava 5-4-1.

 Neymar recompôs muito. Também deu o passe para o gol de Messi e chutou uma bola na trave, num lindo voleio. Talvez a versão mais coletiva 
da carreira do craque brasileiro.

 Ele está ligado demais nesta temporada. Sabe o que significa conquistar a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões. Não é garantia, mas tra-
balhando ele está.

Recomposição do Paris Saint-Germain muitas vezes se dava no 5-3-2, com Neymar na mesma linha com 
Verratti e Vitinha. Messi também voltava pela direita.

1 Gabriel – Internazionale – Flamengo (2020) – R$ 78 milhões

2 De Arrascaseta – Cruzeiro – Flamengo (2019) – R$ 63 milhões 

3 Tévez – Boca Juniors – Corinthians (2004) – R$ 60,5 milhões

4 Gérson – Roma – Flamengo (2019) – R$ 49,7 milhões

5 Vitinho – CSKA – Flamengo (2018) – R$ 44 milhões

6 Leandro Damião – Internacional – Santos (2014) – R$ 41,6 milhões

7 Pato – Milan – Corinthians (2013) – R$ 40,5 milhões

8 Michael – Goiás – Flamengo (2020) – R$ 34 milhões

9 Borja – Atlético Nacional – Palmeiras (2017) – R$ 33 milhões

10 Nilmar – Lyon – Corinthians (2006) – R$ 27,8 milhões.

OS 10 MAIS CAROS DE TODOS OS TEMPOS NO BRASIL:
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Gestão Imobiliária

Propriedade Privada 

VEDAÇÃO DE USO DE ÁREAS COMUNS 
DO CONDOMÍNIO POR INQUILINOS

CONDOMÍNIO PODE PROPOR AÇÃO PARA 
REPARAR PROBLEMAS INTERNOS DE IMÓVEIS

| Por Vander Ferreira

Uma das questões que 
costumam gerar ques-
tionamentos diversos 

associados à gestão de con-
domínios e de unidades au-
tônomas e privativas, é a que 
incide sobre a possibilidade 
ou não dos regulamentos 
internos condominiais es-
tabelecerem vedações aos 
locatários quanto ao uso de 
áreas comuns, restringindo-
-as exclusivamente aos con-
dôminos. 

 Em nosso sentir, não 
devem os condomínios proi-
bir a utilização das áreas 
comuns por locatários, nem 
mesmo nas locações de cur-
ta ou de curtíssima duração 
(ou por aplicativos), classifi-
cadas mormente como “alu-
guéis de temporada”. 

 Ainda que a Conven-
ção ou o Regulamento In-
terno venham a estabelecer 
expressamente a vedação de 
uso de áreas comuns como 
churrasqueira, quadra de 
esportes, academia ou pis-

cina para locatários, tal ve-
dação parece extravasar os 
limites do poder normativo 
próprio das assembleias ge-
rais de condôminos.

 Nesse sentido, até mes-
mo a concepção consagra-
da de que “a convenção é 
soberana”, deve guardar 
algumas ressalvas. Isso por-
que não pode a Assembleia 
ultrapassar os limites impos-
tos pela lei de regência dos 
condomínios. Com efeito, 
os artigos 1.335 e 1.339 
do Código Civil, uma vez 

O condomínio, representado pelo síndico, pode ajuizar ação voltada à reparação de problemas de construção no interior das unidades 
habitacionais autônomas. Com este entendimento, a 4ª turma do TRF da 4ª região confirmou o direito do condomínio residencial, loca-
lizado no município de Timbó/SC, em representar os condôminos em um processo que envolve pagamento de indenização e reparação 

de danos no interior dos apartamentos que compõem o empreendimento.

“Os apartamentos compõem a parcela que é de propriedade exclusiva dos condôminos. Por consequência, o condomínio não tem qualquer 
ingerência sobre o que é de propriedade exclusiva dos condôminos, nem está autorizado a pleitear nada a ela relacionado.”

 O condomínio recorreu ao TRF, defendendo que “detém, por meio do síndico, legitimidade para pleitear indenização por danos causados 
no interior das unidades habitacionais”.

 A 4ª turma deferiu o recurso. O relator, desembargador Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, ressaltou que a jurisprudência estabelecida pelo 
STJ e por outras Cortes dão respaldo à pretensão do condomínio.

“É firme o entendimento nos tribunais no sentido de que tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação 
de vícios de construção nas partes comuns e também no interior de unidades habitacionais autônomas.”

Processo TRF da 4ª região. 5004323-42.2022.4.04.0000

Fonte: Migalhas

cotejados e conjugados, de-
monstram que o direito do 
condômino ao uso das áre-
as comuns do condomínio é 
indissociável da proprieda-
de autônoma, daí defluindo 
o imanente direito de uso e 
de fruição destas mesmas 
partes, prerrogativa esta que 
deve alcançar igualmen-
te o possuidor do imóvel a 
qualquer título, como é o 
caso do locatário. Caso o 
condomínio insista em fazer 
valer a letra destas normas 
de caráter ilegal e abusivo, 
pode o inquilino prejudicado 

postular em juízo uma in-
denização pelo dano moral 
sofrido, bem como eventuais 
danos materiais aferidos no 
caso concreto. 

 Como asseverado em 
processo que tramitou na 
27ª Câmara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiça de 
São Paulo de n° 1000006-
41.2017.8.26.0536, deci-
dindo matéria análoga, o 
desembargador Alfredo At-
tié, relator, considerou ilegal 
a proibição, afirmando in-
clusive que “a locação por 

temporada possui caráter re-
sidencial, ainda que de uso 
temporário, distinguindo-se 
apenas em razão do seu 
prazo de duração, que não 
pode ultrapassar 90 dias.”

 Verifica-se assim que 
os poderes normativos da 
assembleia são limitados, 
razão pela qual devem se 
curvar aos comando legais e 
constitucionais, sob pena de 
terem suas regras ou normas 
invalidadas, sem olvidar a 
possibilidade de responsabi-
lização civil do condomínio. 

Vander Ferreira de An-
drade. Advogado Condo-
minialista. Mestre e Doutor 
em Direito pela PUC-SP. Pós-
-Doutor em Direito Consti-
tucional Latino-Americano 
e Europeu pela Università 
degli Studi di Messina (Itá-
lia). É autor do livro “Manual 
do Síndico Profissional” - 3ª 
edição pela Editora Nelpa – 
São Paulo – 2022. 
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O CONDOMÍNIO É UM “ORGANISMO 
VIVO” E PRECISA SE AUTO SUSTENTAR!

Desde que a pandemia se 
instalou a nível mundial 
e em especial no Brasil 

em Março de 2020, vivemos 
uma situação econômica 
muito delicada. Praticamente 
todos os setores  econômicos 
e atividades profissionais fo-
ram atingidos, e os condomí-
nios, claro, não ficariam de 
fora. 
 O distanciamento social 
causou à época grandes di-
ficuldades para os gestores 
condominiais, que se viram 
numa situação inusitada no 
tocante às tratativas com os 
condôminos assim como 
quanto às relações interpes-
soais internas no condomí-
nio. 
 Com tudo isso, os síndicos 
ainda precisavam lidar com 
as particularidades dos con-
dôminos com inúmeros pro-
blemas pessoais tais como: 
desemprego, depressão de 
familiares, separações de 
casais, crianças presas nos 
apartamentos e processos 
psicológicos de intensa e di-
fícil administração. 
 Em contrapartida, a ges-
tão financeira se tornou num 
grande desafio para os sín-
dicos  pela delicada situação 
vivenciada. Condôminos pe-
dindo aos síndicos para não 

| Por Aldo Junior

Diretor da JR Office e da Folha do Síndico

aumentar a taxa condomi-
nial, pleiteando redução de 
custos e muitas outras pres-
sões para diminuição de cus-
tos. 
 O que pretendemos neste 
artigo é elucidar e esclarecer 
que os condomínios são in-
dependentes, tem vida pró-
pria e suas contas não tem 
vinculação com qualquer ou-
tro parâmetro a não ser com 
si mesmo. 
 As despesas ordinárias 
condominiais ocorrem das 
mais variadas formas e de-
pendem exclusivamente da 
particularidade de cada edi-
ficação. 
 Estas despesas variam 
mediante as rubricas especí-
ficas e se alteram, muitas ve-
zes atreladas a índices gover-
namentais oficiais, aumentos 
de companhias de energia e 
saneamento, além dos refle-
xos de variação do aumento 
do salário mínimo que im-
pactam nos diversos serviços 
de mão de obra contratados 
pelos condomínios. 
 Os sindicatos em contra-
partida, anualmente reajus-
tam os salários dos empre-
gados que repercutem nas 
empresas terceirizadas assim 
como nas contratações dire-
tas de funcionários onerando 

em efeito cascata salários, 
encargos sociais e demais di-
reitos trabalhistas. 
 Diante disso, as previsões 
orçamentárias precisam ser 
ajustadas pela realidade de 
cada condomínio, se base-
ando nas despesas ordiná-
rias, bem como nos respecti-
vos aumentos que irão refletir 
diretamente nas contas.    
 Muitos condôminos ima-
ginam que, porque não tive-
ram aumento em seus salá-
rios ou remunerações a taxa 
condominial também não 
deve ser aumentada. Esta 
interpretação é falsa e com 
consequências muito seve-
ras. 
 Os condomínios são “or-
ganismos vivos” que têm vida 
própria, particularidades em 
suas despesas e não podem 
ser vinculados às contas pes-
soais dos condôminos. 
 De acordo com o Índice 
de custos condominiais ava-
liados pela cidade de São 
Paulo, os custos condominiais 
residenciais de Dez/20 a 
Dez/21 subiram em 10,98%. 
 Assim, vejamos se houve 
um custo adicional de quase 
11% ao longo do ano, como 
podem os condomínios su-
portar reduções ou ainda 

ÍNDICE DOS CUSTOS CONDOMINIAIS NA RMSP
Variação (%) acumulada 12 meses  do ICON e IGP-M

Fonte: SECOVI-SP

manutenção da taxa condo-
minial? Esta matemática não 
fecha.
 É preciso que, imediata-
mente os síndicos esclarece-
ram os seus condôminos e 
principalmente fundamen-
tam os motivos da reavalia-
ção da taxa condominial a 
fim de evitar que sejam com-
prometidas as despesas ordi-
nárias, bem como as manu-
tenções preventivas e demais 
custos operacionais que pro-
porcionam aos condôminos 
a limpeza, segurança e salu-
bridade de suas famílias.   
 A conscientização e a res-
ponsabilidade administrativa 
da comunidade condominial 
no tocante aos devidos re-
passes das perdas inflacioná-
rias para a taxa condominial, 
são importantíssimas para 
garantir uma gestão segura e 

comprometida com as contas 
de cada condomínio. 
 Vale salientar que alguns 
síndicos conseguem não re-
passar estas perdas duran-
te seus mandatos, mas essa 
medida pode ser perigosa e 
no futuro próximo acarretar 
num repasse de custos maior 
para a taxa condominial em 
função do acúmulo de per-
das da inflação e demais in-
cidências financeiras. 
 Portanto síndicos nunca 
esqueçam que os condomí-
nios tem identidade própria, 
contas individualizadas e não 
podem ter qualquer vincu-
lação externa em especial 
quanto às suas especificida-
des financeiras. 
 Condomínios são “orga-
nismos vivos” e precisam se 
auto sustentar de forma inde-
pendente e autônoma. 
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Foi sancionada, a Lei 14.309, de 2022, que permite a realização de assembleias e 
votações em condomínios de forma eletrônica ou virtual.

A nova lei altera artigo do Código Civil (Lei 10.406, de 2002) que trata das pessoas 
jurídicas com administração coletiva. Conforme o texto sancionado, assembleias e reu-
niões dos órgãos deliberativos agora podem ser feitas por meio eletrônico que assegure 
os mesmos direitos de voz e voto que os condôminos teriam em uma reunião presencial.

 A nova regra também prevê que a assembleia pode ser suspensa até que seja alcan-
çado um quórum mínimo exigido. Na prática de assembleias virtuais já vinha sendo ado-
tada mesmo antes das restrições de circulação e determinação de distanciamento social, 
porém com inúmeros questionamentos judiciais. 

 Especialistas explicam que antes da Lei 14.309 havia dúvida sobre a possibilidade de 
realizar assembleias virtuais. Isso podia gerar até a alegação de nulidade das delibera-
ções, caso a convenção de condomínio não permitisse. O grande avanço da Lei 14.309 
foi indicar que as assembleias podem ser realizadas de forma virtual, exceto se a con-
venção proíba. Com isso, a regra é que as assembleias podem ser virtuais e, caso algum 
condomínio não queira tal possibilidade, deverá alterar sua convenção para proibir. 

 Um dos principais avanços para o mercado condominial  é a possibilidade suspender 
as assembleias por até 60 dias, transformando uma assembleia em data específica  em 
assembleia permanente,de forma  que os condôminos não presentes possam votar em 
momento posterior e, assim, viabilizar o atendimento de quóruns qualificados mais restri-
tivos de 2/3 ou unanimidade.

 Tais mudanças implantadas pela nova legislação além de resolver problemas his-
tóricos de demandas condominiais, possibilitaram a solução de questões diversas que 
normalmente iam parar na justiça. 

  A assembleia virtual criada pela nova Lei, deve obedecer às regras de instalação, 
funcionamento e encerramento previstas no edital. Por fim, a nova lei vai permitir a reali-
zação de assembleias de forma híbrida com presença física ou virtual dos condôminos.

AGORA CONDOMÍNIOS PODEM REALIZAR  
ASSEMBLEIAS VIRTUAIS E PERMANENTES

Legislação

http://www.jroffice.com.br
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OFICIAL DE JUSTIÇA NO 
CONDOMÍNIO! E AGORA?

Direto da Portaria

Essa é uma pergunta 
que permeia a mente 
de muitos funcionários 

alocados na portaria, e uma 
dúvida recorrente entre os 
síndicos. Então, vamos ten-
tar dissipá-las!!

Mas, afinal, quem é esse tal 
oficial de justiça?

 Ele é um servidor públi-
co concursado e nomeado, 
um auxiliar da justiça encar-
regado de dar cumprimento 
às ordens exaradas pelos 
juízes. É, portanto, uma au-
toridade pública e, durante 
a sua atuação, possui poder 
de polícia. Nesse contexto, 
não é lícito ao porteiro ou ao 
síndico impedir sua entrada 
no condomínio, sob pena de 
obstrução da justiça.

 Contudo, alguns cui-
dados podem e devem ser 
observados visando garantir 
a segurança dos moradores. 
Todo oficial de justiça possui 
uma carteira funcional de 
identificação, cuja apresen-
tação se faz imperiosa, ca-
bendo ao porteiro exigir sua 
exibição caso não lhe tenha 
sido apresentada espontane-

amente. Em regra, os oficiais 
de justiça terão consigo um 
mandado judicial que tam-
bém deverá ser apresenta-
do. Entretanto, em situações 
excepcionais, o mandado é 
dispensável por força de lei, 
razão pela qual, na dúvida, 
é fundamental que o jurídico 
do condomínio seja imedia-
tamente acionado para os 
devidos esclarecimentos. A 
partir desse momento, com-
pete ao porteiro realizar as 
anotações no canal próprio 
do condomínio, como se se 
tratasse de qualquer visitan-
te, franqueando a  entrada 
do servidor público. Caso 

o condomínio possua um 
funcionário disponível, o 
porteiro pode solicitar que  
acompanhe o oficial até a 
unidade privativa.

 É importante frisar que 
após a identificação ade-
quada do oficial de justiça, 
compete ao porteiro prestar 
todas as informações que 
lhe forem solicitadas. Ten-
tar retardar ou impedir sua 
entrada no condomínio ou 
prestar informações falsas, 
são condutas que podem 
configurar crime, razão pela 
qual os funcionários da edi-
ficação devem ser orienta-

| Por Fábio Barletta

dos a não mentir, ainda que 
a solicitação tenha partido 
do morador, sob pena de 
responsabilização futura.

 E quando as citações 
ou intimações chegam pe-
los Correios, com aviso de 
recebimento? O porteiro 
pode recusar o recebimen-
to? Pode, desde que declare, 
por escrito, que o destinatá-
rio da correspondência está 
ausente. 

 Nesse contexto, é fun-
damental compreendermos 
que o mandado via postal 
recebido pelo funcionário 

da portaria é valido, e por 
esse motivo,  é imprescindí-
vel que ele esteja treinado e 
orientado a dar a destinação 
imediata à essa correspon-
dência, a entregando em 
mãos ao destinatário,  me-
diante assinatura do livro de 
protocolo, informando o dia 
e hora,  e não simplesmente 
a deixando na caixa de cor-
respondência. Aqui todo o 
cuidado  é pouco e o contro-
le deve ser rigoroso  tendo 
em vista que, caso a carta 
de citação seja extraviada 
ou não chegue às suas mãos 
do morador,  ele não tomará 
conhecimento do processo 
contra ele ajuizado e muito 
provavelmente se tornará 
revel, deixando de apresen-
tar sua defesa, podendo res-
ponsabilizar o condomínio 
pelos danos sofridos.

*Fabio Barletta é advo-
gado especialista em direi-
to condominial, autor dos 
livros “Gestão Condominial 
Eficiente” e “Os segredos do 
síndico de sucesso”, profes-
sor convidado em cursos de 
pós-graduação e palestrante

“Tem um oficial de justiça aqui na portaria, como devo proceder?”

http://www.unasindico.com.br
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O Plenário da Câma-
ra dos Deputados 
aprovou o Projeto 

de Lei 4000/21, do Senado, 
que altera o Código Civil 
para autorizar a mudança 
da destinação do edifício ou 
da unidade imobiliária pelo 
voto de 2/3 dos votos dos 
condôminos. Atualmente, é 
necessária a aprovação por 
unanimidade.

 A proposta, que altera 
o Código Civil, segue para 
sanção presidencial.

 A regra vale, por exem-
plo, para decisões de mu-
danças sobre a destinação 
de áreas comuns: a trans-
formação de um salão em 
academia; de um jardim em 
vagas de garagem; de áreas 
comerciais em residenciais; 
entre outros.

 A relatora, deputada 
Clarissa Garotinho (União-
-RJ), afirmou que a regra da 
unanimidade é um entrave 
para a adaptação das ci-
dades. Ela destacou que a 
pandemia mudou as regras 
da demanda por imóveis co-
merciais ou residenciais nas 

CÂMARA APROVA PROJETO SOBRE 
MUDANÇA DE DESTINAÇÃO DE IMÓVEL EM 

CONDOMÍNIO

cidades.

“É razoável o estabeleci-
mento de um quórum qua-
lificado de dois terços para 
a aprovação de alteração 
de mudança de destinação, 
sendo o mesmo admitido 
para as questões mais com-
plexas da vida de um con-
domínio, como demolição 

e construção do prédio, ou 
sua alienação, por motivos 
urbanísticos ou arquitetôni-
cos”, defendeu.

 Clarissa Garotinho des-
tacou que a mudança pode 
privilegiar a ocupação de 
regiões centrais em grandes 
cidades, com a conversão de 
edifícios para uso residencial 
ou misto. “É fato que estas 

Legislativo

Deputados na sessão do Plenário

políticas públicas se tornam 
ineficientes caso não seja 
possível encontrar o consen-
so condominial, atualmente 
com a exigência de unanimi-
dade, para a aprovação da 
alteração da destinação das 
unidades ou do edifício”, 
afirmou.

 A deputada enfatizou 
que a mudança de destina-

ção, ainda que aprovada 
pelos condôminos, não po-
derá infringir as regras do 
plano diretor e das demais 
normas de zoneamento ur-
bano. Essas normas podem 
proibir, por exemplo, o co-
mércio em bairros exclusiva-
mente residenciais.

Fonte: Câmara dos Depu-
tados Federais

http://atividadevertical.com.br/
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TEMPORADA DE CHUVAS! 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

É FUNDAMENTAL

Manutenção TJDFT: JUSTIÇA 
AUTORIZA MORADORA 

A USAR ELEVADOR PARA 
TRANSPORTE DE ANIMAL 

DE ESTIMAÇÃO

A 2ª Turma Cível do TJDFT confirmou decisão li-
minar que autoriza moradora a utilizar elevador 
para descer com seus cachorros até o piso térreo 

do condomínio em que reside, na Asa Sul, em Brasília. 
Na decisão, o colegiado considerou que a autora possui 
deficiência nos joelhos que a impede de usar as escadas. 
Além disso, os animais são de pequeno porte e saudáveis. 
 
 Os desembargadores verificaram que o pré-
dio possui apenas um elevador – sem distinção en-
tre social e de serviço –, que os animais de esti-
mação da moradora são pequenos e que não há 
histórico de que tenham comprometido a higiene, 
segurança ou tranquilidade da coletividade condo-
minial. Além disso, conforme relatório médico junta-
do ao processo, a autora “é portadora de condropa-
tia em joelhos e deve evitar subir ou descer escadas 
como prevenção para agravamento da patologia”. 
 
 Diante do exposto, o colegiado concluiu que se deve 
assegurar o direito da moradora de transportar os cães 
no elevador, observadas as condições de higiene, saú-
de e segurança aplicáveis aos tutores, buscando-se 
sempre o tolerável convívio social e a boa vizinhança. 
 
 A decisão foi unânime.

Com a chegada do periodo de chuvas no Distrito Federal, a palavra que deve estar em 
evidência no dia a dia do condomínio é a manutenção. Isto porquê, sem a realização 
destas importantes atividades o condomínio fica exposto, como por exemplo, sem a 

limpeza e inspeção dos telhados, ralos e condutores de água pluvial, pode-se gerar infiltra-
ções nas unidades logo abaixo da cobertura. 

 Podemos definir a manutenção, como um conjunto de ações técnicas e tratativas, interven-
cionista e fundamental ao funcionamento regular de equipamentos, máquinas, ferramentas 
e instalações. Esses cuidados envolvem a conservação, a adequação, a restauração, a subs-
tituição e a prevenção dos sistemas que compõe o edifício.

 As atividades de manutenção exigem estratégias bem definidas, sendo serviços rotineiros 
e previamente planejados, classificados em manutenções preventivas; preditivas e corretivas, 
sendo as 02 primeiras ações de modo prévio e a última quando já ocorreu a falha no sistema 
ou equipamento, gerando sobre custos, por seu caráter de urgência e pela imprevisibilidade. 

 A literatura técnica nos remete que o edifício ao começar ser utilizado, se faz necessário 
entender como se dará o seu desempenho, pois o seu comportamento está diretamente inter-
ligado às várias fases do seu processo construtivo, sendo necessário observar o seu nível de 
desempenho de projeto; sua vida útil; seus custos de implantação; bem como os agentes de 
degradação que contribuem na sua perda de desempenho e as atividades de manutenção 
implementadas. 

 A manutenção é uma importante etapa na garantia da vida útil das edificações, sendo 
atividades e serviços que passam por rotinas diárias, semanais, mensais, semestrais, anuais, 
dentre outros, que começam com as verificações, passando para as ações de prevenção de 
falhas decorrentes pelo uso e degradação, que podem gerar o mau funcionamento dos siste-
mas ou equipamentos.

 As normas técnicas vigentes que tratam sobre manutenção de edifícios são basicamentes 
04 (quatro): ABNT NBR 5674:2012; a ABNT NBR 14.037:2011; a ABNT NBR 16.647:2020 e 
a ABNT 15.575:2021, sendo necessário o cuidado na contratação de empresas ou profissio-
nais especializados, capacitados e experientes, de modo a garantir o adequado atendimento 
às normas técnicas e legislações vigentes.

Autor: Eng. Caio Cicero Madrid Magalhães; Responsável Técnico da empresa de engenharia 
diagnóstica EngPredial; engenheiro civil com 25 anos de experiência; Engenheiro de Seguran-
ça do Trabalho pela USP-SP; Bachareu em Direito pelo CEUB e Mestre em Arquitetura – CEUB.

| Por Caio Madrid

http://www.folhadosindico.com
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SÍNDICO PROFISSIONAL:
É UMA TENDÊNCIA?

Sindicância Profissional

Há vários anos estava 
chegando no meu 
prédio quando fui 

abordado por um grupo de 
moradores que me “infor-
maram” que eu tinha sido 
escolhido para ser o próxi-
mo síndico porque outras 
pessoas se recusavam a 
assumir.

Te faz lembrar algum outro 
condomínio?

 Acabei aceitando e, 
utilizando meus conheci-
mentos e habilidades de 
gestão de empresas, im-
plementei um modelo de 
organização que me libe-
rava da intensa presença 
física, ao mesmo tempo 
que dava maior responsa-
bilidade para a equipe de 
empregados.

 Com isso, o dia a dia 
do condomínio transcor-
ria normalmente e as res-
ponsabilidades do síndico 
eram cumpridas na ínte-
gra.

 Esse modelo acabou 
se mostrando eficiente e 
consegui, durante cinco 
anos, implementar mu-
danças que persistiram na 
gestão dos síndicos que me 
sucederam.

 Anos mais tarde uma 
crise surgiu. Estávamos 
prestes a dar início a uma 
obra completa de retro-
-fit (reforma das fachadas, 
do telhado e do pilotis) e 
as pessoas não estavam 
conseguindo se entender. 
Opiniões e percepções di-
vergentes e o síndico não 
conseguia obter a concilia-
ção necessária para iniciar 
as obras.

 Mais uma vez fui cha-
mado para assumir o con-
domínio. Felizmente, con-
seguimos o consenso e o 
projeto foi aprovado e as 
obras executadas. Demo-
rou a ficar pronta, mas 
valeu a pena, o resultado 

agradou a todos.

 Aproveitando o clima 
harmonioso que foi cria-
do, conseguimos também 
adequar nossa convenção 
condominial ao novo có-
digo civil e atualizar nosso 
regimento interno. Ambos 
elaborados de forma par-
ticipativa, com a contribui-
ção de vários condôminos.

 Com isso, consegui 
incorporar conhecimentos 
e habilidades na adminis-
tração dos processos admi-
nistrativos, na administra-
ção do patrimônio (obras 
e manutenção) e conheci-
mento legal, pois tive que 
me aprofundar no conhe-
cimento da legislação que 
rege os condomínios edilí-
cios.

 Além disso, em função 
de toda experiência acu-
mulada, aprendi a gostar 
de ser síndico.

 Foi quando resolvi me 
tornar um SÍNDICO PRO-
FISSIONAL, passei a ter um 
novo olhar sobre essa ativi-
dade e entender a dificul-
dade que os condomínios 
têm para conseguir mora-
dores que queiram assumir 
essa responsabilidade.

 Pelo que pude obser-
var, alguns fatores pesam 
na aceitação para ser sín-
dico. Sem classificar im-
portância (porque difere de 
caso a caso) elenco alguns:

A) Tempo: os moradores, 
na sua maioria, têm suas 
responsabilidades profis-
sionais e a dedicação que 
a gestão de um condomí-
nio exige influência na es-
colha do tempo que pode 
dedicar ao condomínio. A 
prioridade, certamente, é 
sua atividade profissional e 
o condomínio quando tiver 
disponibilidade. 

B) Administração de confli-
tos: a quase totalidade dos 
condomínios, em algum mo-
mento, terá conflitos entre os 
moradores. Quando o síndico 
é morador, ele acaba se en-
volvendo no tema e natural-
mente toma partido, o que é 
normal, porém pode dificul-
tar na condução do processo.

C) Conhecimentos: por ex-
igência do cargo, o síndico 
deve ter conhecimento de 
gestão administrativa, gestão 
de obras de benfeitoria, gestão 
financeira, conhecimento da 
legislação, entre outras. Não 
sendo esses os conhecimentos 
prioritários para a sua vida 
profissional, muitas vezes a 
execução das atividades pode 
deixar a desejar.

D) Disponibilidade: para 
a maioria dos moradores, 
o síndico deve atendê-lo a 
qualquer hora e em qualquer 
dia da semana. Mesmo que 
não esteja presente fisica-
mente no condomínio, o 

síndico deve estar acessível a 
qualquer tempo. Nem todos 
os moradores estão dispostos 
a serem incomodados fora 
do “horário de expediente”. 
Quando o interfone toca em 
um horário inadequado, mui-
tos se arrependem de ter acei-
tado a incumbência.

E) Criatividade e inovação: 
como qualquer outra ativi-
dade profissional, o síndico 
deve renovar o modelo de 
gestão que adota. Mais uma 
vez, o síndico morador acaba 
não investindo tempo para 
estudar e criar formas mais 
eficazes de gestão.

F) Para completar: quando 
os moradores não estão sat-
isfeitos com a gestão de um 
síndico morador, se não ocor-
rer um fato grave, a maioria 
fica constrangida para pedir 
a sua exoneração, diferente 
do síndico profissional que é 
um prestador de serviço, con-
tratado sob regras definidas. 
Fica mais fácil para os mora-
dores rescindir o contrato e 
buscar outro profissional no 
mercado.

 Mas a remuneração do 
síndico profissional não vai 
onerar o condomínio? Tenho 

percebido que não, princi-
palmente porque a maioria 
das contratações têm sido 
feitas com empresas, o que 
reduz, para o condomínio, 
os encargos fiscais e sociais e 
os valores muito próximos à 
remuneração percebida pelo 
síndico morador.

 Creio que esses fatores 
têm pesado muito na decisão 
dos condomínios em contra-
tar síndicos profissionais. Fica 
mais fácil avaliar a sua con-
tribuição, é mais fácil cobrar 
resultados, além de ter uma 
pessoa isenta para facilitar as 
relações interpessoais.

Por isso, podemos afirmar:

SÍNDICO PROFISSIONAL É 
UMA TENDÊNCIA.

Hermano Wrobel é ad-
ministrador formado pela 
FUMEC (MG), com MBA 
pela Columbia University em 
convênio com a Fundação 
João Pinheiro e coaching 
profissional pela New Field, 
do Chile. Iniciou suas ativi-
dades como síndico morador 
em 1989 e se tornou síndico 
profissional em 2019.

| Por Hermano Wrobel

http://www.unasindico.com.br
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SETEMBRO AMARELO 
E OUTUBRO ROSA: 

POR QUÊ?

Saúde

Você, leitor, deve estar 
estranhando me ver 
por aqui. Permita-me 

apresentar: sou Flávia Ger-
mana, psicoterapeuta há 13 
anos. Mas desde 2019 me 
dedico exclusivamente ao 
atendimento de pacientes. 
Virei aqui mensalmente para 
falar sobre saúde mental.

 Desde já agradeço ao 
Aldo Júnior Dr. Condomínio, 
editor da Folha do Síndico, 
que muito gentilmente me 
cedeu esse espaço para con-
versar com vocês.

 E a minha estréia acon-
tece no mês de outubro, em 
que comemoramos o Outu-
bro Rosa. Ele acontece em 
sequência ao Setembro Ama-

| Por Flávia Germana Existe Diferença entre 
Regimento Interno e 

Regulamento Interno?

Em principio parece a mesma coisa. Porém re-
gimento e regulamento têm funções realmente 
distintas.

 A legislação vigente, o código civil Brasilei-
ro em seu artigo 1334, V , classifica como item 
obrigatório da Convenção o regimento interno no 
corpo do documento registrado em cartório. Os 
termos se confundem na prática, e comumente no 
meio condominial, os síndicos acabam chamando 
as regras regimentais quanto de regimento como 
por regulamento.

 A distinção é entre eles é fundamental até por-
que suas funções são completamente diferentes.

 O REGIMENTO INTERNO, refere-se aos direi-
tos e obrigações dos condôminos.

 O REGULAMENTO INTERNO, refere-se às 
questões do dia-a-dia tal como: áreas de lazer em 
geral, normas de utilização de salão de festas den-
tre outros espaços específicos.

 Agora você já sabe a diferença, e não mais 
utilizará o termo inadequado!

relo. 

 Mas por que é importan-
te falarmos sobre suicídio e 
câncer de mama?

 O Setembro Amarelo, 
por exemplo, teve notorieda-
de com Antônio Geraldo da 
Silva, presidente da Associa-
ção Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), desde o ano de 2013 
em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina (CFM). 

 Em 2022, o tema da cam-
panha foi “A vida é a melhor 
escolha!”.

 Falar sobre saúde men-
tal não pode ficar restrito ao 
mês de setembro. Precisamos 
discutir o assunto de janeiro 
a janeiro. Muitos dos casos 
de suicídio poderiam ter sido 
evitados se tivessem o trata-
mento adequado com um 
profissional psiquiatra e psi-
cólogo.

 Como eu digo, “cuidar da 
sua saúde mental não é ver-
gonha”.

 Agora que virou o mês, 
estamos na campanha Outu-
bro Rosa, de conscientização 
sobre o câncer de mama. É 
fato que o autoexame pode 
salvar vidas e, que quanto 
mais cedo os indícios forem 
descobertos, mais eficaz será 
um possível tratamento, caso 
necessário.

Sabemos que, enquanto mu-

lheres, o câncer de mama 
não mexe somente com nos-
sa saúde física, mas também 
com a autoestima. Na psico-
logia, a autoestima “engloba 
uma análise subjetiva que 
um indivíduo faz de si mes-
mo, positivo ou negativo em 
algum grau”.

 E como fica a autoesti-
ma para as mulheres após o 
diagnóstico de um câncer de 
mama? Não é algo fácil de 
lidar. Mas as mulheres que 
conseguem trabalhar esse 
enfrentamento da autoestima 
na terapia no auxílio ao tra-
tamento do câncer ela estará 
mais disposta e positiva.

 Sabemos também que 
reconstruir a autoestima não 
é fácil, porque as mulheres 
sentem que perderam sua fe-
minilidade. Nenhuma pessoa 
com câncer tem culpa de ser 
acometida pela doença.

 Portanto, aprenda a se 
amar, pare de se criticar, 
aceite sua realidade, siga em 
frente com seu tratamento, 
não renuncie à sua vaidade, 
use perucas, lenços e ma-
quiagem. E não se esqueça 
de procurar um profissional 
psicólogo.

Flávia Germana
CRP 01/14371

Instagram
@institutohumanodepsicologia

https://www.instagram.com/lacombearomas/
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O RETORNO PÓS PANDEMIA,  MAIS 
UMA VEZ UM GRANDE SUCESSO!

A UNASINDICO 2022 
fez o mercado con-
dominial do Brasil 

se movimentar novamente. 
Após dois de anos de pausa 
obrigatória, o evento mais 
aguardado pelo mercado 
condominial aconteceu em 
Brasília-DF nos dias 23 e 24 
de setembro. 

 A expectativa para essa 
volta era enorme. Síndicos 
de Brasília e de todo Bra-
sil estiveram presentes com 
uma imensa alegria pelo re-
encontro que chamava mui-
to a atenção. Com recorde 
de síndicos presentes do DF, 
palestras lotadas , muitos 
brindes dos patrocinadores , 
além de mais de 184 síndi-
cos  e gestores condominiais 
de diversos Estados da Fede-
ração  compareceram e pres-
tigiaram o evento. 

 Grandes marcas empre-
sariais firmaram parceria 
com a UNASINDICO. Dentre 
elas grandes empresas do 
segmento de terceirização de 
mão de obra no DF e entorno 
como a B2B Serviços, QUALI-
FOCO Serviços, a SOLLO e a  
BRASFORT , além da gigante 
do mercado de fibra ótica a 
AGE TELECOM, que se des-
tacaram como patrocinado-
res Masters do evento. 

 Todos os segmentos co-
merciais estiveram represen-
tados por grandes marcas 
somando 120 empresas de 
produtos e serviços condo-
miniais. Os síndicos comen-
tavam pelos corredores do 

evento que não faltavam em-
presas de todas as marcas de 
produtos e serviços à disposi-
ção dos participantes. 

 A programação de pa-
lestras foi um dos pontos 
altos do evento. Os re-
nomados advogados Dr. 
Cristiano Oliveira(SP), Dr. 
Vander Andrade(SP) e Dr. 
Paulo Cruz(DF) e Dr. Fabio 
Barletta(MG) apresentaram 
palestras com temas condo-
miniais relevantes aos pre-
sentes. 

 As psicólogas Elisa Leão, 
Flávia Germana  e Samira 
Hahhal deram um show de 
conteúdo também apresen-
taram temas importantíssi-
mos relacionados às relações 
interpessoais nos condomí-
nios. A engenharia condo-
minial não poderia faltar. 

Fernando Autran referencia 
em engenharia condominial 
no DF apresentou sua pales-
tra e comandou uma mesa 
de debates de engenharia 
de suma importância para 
os síndicos. Robson Vieira da 
XP Investimentos tratou de fi-
nanças pessoais e sucessão. 
Dr. Condomínio Aldo Junior 
apresentou as oportunidades 
disfarçadas na gestão con-
dominial, trazendo fatos re-
ais que parecem problemas, 
mas são grandes oportuni-
dades para os síndicos. 

 Para finalizar os magis-
trados do DF Dra. Roberta 
Cordeiro de Melo Magalhães 
titular da 2ª Vara Criminal de 
Samambaia –DF e o Dr. Már-
cio Evangelista juiz do TJDFT 
engrandeceram o nível de 
palestras da UNASINDICO 

2022, trazendo vasto conhe-
cimento técnico jurídico aos 
presentes, além de casos re-
ais vivenciados no dia a dia 
dos síndicos.   

 Como não poderia faltar 
as atrações motivacionais e 
teatrais conquistaram o pu-
blico com grande sucesso. 
Saulo Laranjeira o Deputa-

do João Plenário da Praça é 
Nossa do SBT apresentou um 
espetáculo teatral com  lin-
dos poemas e muita comé-
dia. Leila Navarro dominou 
o publico com seu esfuzian-
te figurino com lâmpadas e 
uma palestra motivacional 
sensacional.  Para finalizar o 
evento de 2022 o mágico in-
ternacional Marco Zanqueta 
encantou o público com má-
gicas espetaculares ao vivo 
proporcionando aos presen-
tes muita alegria e entreteni-
mento. 

 Durante o evento a or-
ganização da UNASINDICO 
premiou como “Destaque 
Empresarial” quatro renoma-
das empresas do segmento 
condominial como segue: 
QUALIFOCO SERVIÇOS, REI 
DOS CAPACHOS, ATIVIDA-
DE VERTICAL e a  ECONDO-
MINIOS pela qualidade dos 
produtos e serviços entregues 
aos síndicos participantes.  
Além de serem tradicionais 
destaques empresariais no 
DF, as quatro empresas me-
receram o agradecimento es-

Auditório lotado

Palestra com a Psicóloga Dra. Elisa Leão
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pecial da UNASINDICO por 
confiar no evento desde sua 
primeira permanecendo du-
rante 6 edições consecutivas. 

 Para fechar com  chave 
de ouro, as mega Empre-
sas e referência comercial 
do mercado de terceirização 
de mão de obra no DF  B2B 
Serviços e Qualifoco Servi-
ços de maneira inédita ofe-
receram dois mega prêmios 
inacreditáveis:  duas motos 
0KM aos síndicos no valor de 
R$ 19.000,00 (dezenove mil 
reais) cada uma totalizando 

somente nestes prêmios o va-
lor de R$ 38.000,00 (trinta e 
oito mil reais). Os ganhado-
res receberam seus prêmios 
no palco da UNASINDICO 
2022.   

 Os síndicos já foram 
para a UNASINDICO 2022 
de malas prontas. Quatro 
viagens, uma para Buenos 
Aires ( Argentina) oferecida 
pela SOLLO Serviços em-
presa com mais de 25 anos 
de tradição em terceirização 
de mão de obra no DF e en-
torno, e duas viagens para  

o Rio de Janeiro todas com 
acompanhantes oferecidas 
pela HS SERVIÇOS e pela 
ALIANCE SERVICE  empresas 
de grande destaque no mer-
cado do DF, e mais uma via-
gem para Trancoso na Bahia 
com oferecimento da Ativida-
de Vertical empresa destaque 
em manutenção de fachadas 
no DF.  

 Em 2023 na sétima edi-
ção esperamos todos vocês! 

 Isso é UNASINDICO! 

Lançamento do Livro Vida de Síndico 2 - Dr. Condomínio

Companhia de teatro G7

Mágico Marcos Zanqueta

Ganhador da Viagem para Buenos Aires  - Sollo Serviços

Ganhador da moto Yamaha - Qualifoco

Leila Navarro

Saulo Laranjeira (João Plenário)

Ganhadora da Viagem para o Rio de Janeiro - Alliance

Ganhador da moto Honda - B2B

https://www.unasindico.com.br/fotos
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Direto dos Tribunais

A isenção do pagamento de taxa condominial atribuída a síndicos pelo trabalho 
exercido em condomínios não pode ser considerada pró-labore, rendimento ou 
acréscimo patrimonial, e dessa forma, não pode ser tributável no Imposto de Ren-

da Pessoa Física (IRPF). Essa foi a decisão proferida em unanimidade pela Primeira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no último dia 5 deste mês.

A decisão do STJ

 O julgado é um recurso impetrado em caráter especial contra acórdão proferido an-
teriormente pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no qual definiu que os síndicos 
estão obrigados a prestar as contas com a Receita Federal na declaração anual do im-
posto de renda, tanto em casos que recebam remuneração pelo trabalho no condomínio 
quanto em casos em que tenha isenção total ou parcial da taxa condominial.

 O ministro relator do caso no STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, ressaltou durante seu 
voto a necessidade de analisar se a isenção se enquadraria como renda, visto que a taxa 
condominial representa uma obrigação imposta a todos condôminos mensalmente, com 
o objetivo de suprir gastos relativos à manutenção do condomínio.

 Ou seja, o colegiado esclareceu que o valor referente à isenção do pagamento de 
taxa condominial não deve ser inserido como rendimento tributável no Imposto de Ren-
da, pois não representa evolução patrimonial aos síndicos.

 STJ DECIDE QUE ISENÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL ATRIBUÍDA A 
SÍNDICOS NÃO É TRIBUTÁVEL NO IMPOSTO DE RENDA

http://www.qualifoco.com
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