
 
A responsabilidade civil e criminal do síndico em relação a manutenção dos elevadores do 

Condomínio 
 
As responsabilidades do síndico estão previstas no artigo 1.348 do Código Civil. Portanto, em caso de 
ação ou omissão que venha a causar danos a terceiros, este profissional poderá ser responsabilizado 
civil e criminalmente. 
 
Por tal motivo, quando se trata da manutenção dos elevadores do Condomínio, o síndico deve ter o 
cuidado de contratar uma empresa idônea e detentora de alguns requisitos mínimos que podem assegurar 
a qualidade da prestação de serviços, tais como: engenheiro técnico responsável e presente, atendimento 
24hs para emergências com central de ocorrências própria, equipe técnica qualificada e munida com 
equipamentos de proteção individual, frota com veículos em bom estado de funcionamento e 
conservação, oferta de preços não aviltantes e condizentes com o praticado em mercado, estoque de 
peças para reposição em caso de elevador parado e registro nos Órgãos competentes. 
 
Estes detalhes podem ser verificados já na fase pré-contratual, ou seja, aquela em que as partes ainda 
estão em tratativas de condições e valores, ressaltando que dependendo do Município onde a empresa 
está instalada deve-se verificar, ainda, se esta se encontra adequada a alguma lei municipal que 
regulamente a sua atividade, como é o caso do Município de São Paulo que estabelece regras para o 
funcionamento de conservadoras de elevadores por intermédio da Lei de n.º 10.348/87 e o Decreto de 
n.º 52.340/11 que a regulamenta. 
 
Entretanto, ainda em relação ao tema, a responsabilidade do síndico não se finda na escolha de uma 
ótima empresa de manutenção, mas reside, outrossim, no fato de providenciar a aprovação de 
orçamentos de consertos ou trocas de peças que estejam relacionados à preservação do funcionamento 
seguro dos elevadores. Ocorre que, por questões diversas, por vezes fica decidido em assembleia adiar 
esta aprovação, colocando o síndico em uma posição bastante insegura. 
 
Isso porque, caso ocorra algum dano aos equipamentos ou a terceiros em geral que guarde relação com 
a falta de manutenção, decorrente de um orçamento formalizado pela conservadora e não aprovado pelo 
Condomínio, o síndico poderá vir a ser pessoalmente responsabilizado. 
 
Destarte, estes profissionais necessitam ter muita cautela em situações como esta e, se o caso, devem 
se utilizar da prerrogativa prevista no §1º, do artigo 1.341, do Código Civil, o qual dispõe que “as obras 
ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico”. 
 
Por reparações necessárias, ainda de acordo com a definição prevista neste mesmo diploma legal no 
§3º, do artigo 96, reconhece-se serem aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que este se 
deteriore. 
 
Neste sentido, estando o síndico diante de um caso de urgência, que comprometa a segurança dos 
elevadores e de seus usuários, poderá aprovar o orçamento sem a autorização da assembleia, a qual 
deverá apenas ser comunicada posteriormente. Desta forma, poderá estar resguardado de uma eventual 
responsabilização futura. 
 
Importante frisar, por fim, que existem regras que regulam os gastos do Condomínio. Logo é mandatório 
que em casos como este o síndico esteja amparado com orçamentos e notas fiscais para justificar 
devidamente as despesas que aprovou em estado de necessidade. 
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