
“Como decidi comprar um andar 
maior, vou vender aquele onde tenho 
vivido e já tenho um interessado em 
comprar o meu apartamento mas ele 
me pediu-me uma declaração da Ad-
ministração do Condomínio compro-
vativa de que a minha fração não tem 
dívidas.

Já pedi esse documento à Admi-
nistração do Condomínio, que se limi-
tou a dizer que isso não faz parte das 
suas funções. Será que não? E esse 
documento é  imprescindível para a 
escritura?”

Embora não se trate de um 
documento necessário para 
outorgar a escritura de compra 

e venda, entende-se o interesse 
do comprador pela obtenção da 
declaração de não dívida emitida pela 
Administração do Condomínio.

Isto porque, no sistema jurídico 
português, salvo disposição em contrário, 
as despesas necessárias à conservação e 
fruição das partes comuns do edifício e 
ao pagamento de serviços de interesse 
comum são pagas pelos condóminos na 

proporção do valor das suas frações, sem 
expressamente se dizer a quem compete 
o pagamento de prestações anteriores que 
se encontrem por pagar no momento 
em que determinada fração autónoma é 
vendida.

Perante a mencionada omissão, há 
quem defenda que a obrigação de pagar 
os encargos de conservação e fruição 

das partes comuns de um edifício 
constituído em propriedade horizontal 
constitui uma obrigação “propter rem” 
isto é, uma obrigação imposta a quem 
é proprietário de uma coisa e, por 
força dessa titularidade, ainda que o 
nascimento da obrigação seja anterior à 
mesma.

Distintamente, há quem entenda, 

sobretudo quando estão em causa 
encargos correntes do condomínio, 
como parece ser o caso em análise, que 
a obrigação de os pagar deverá ter uma 
relação direta com a fruição da fração 
autónoma a que os mesmos dizem 
respeito, defendendo, assim, que o 
proprietário da fração autónoma só fica 
vinculado às obrigações constituídas na 

vigência do seu direito.
 Entendemos que esta última posição 

é a mais consentânea com o sistema 
jurídico vigente até à data, em que não 
tem existido qualquer meio de publicitar 
a existência de dívidas dos condóminos ao 
condomínio, precisamente porque, por 
esse motivo, os compradores não dispõem 
de meios para obter informações sobre 

a existência de alguma dívida, pelo que 
não poderão considerar a existência das 
mesmas no momento de contratar, altura 
em que poderiam descontar o respetivo 
montante no preço final do imóvel.

Acresce que não se nos afigura justo 
imputar aos futuros adquirentes das 
frações dívidas que, muitas vezes, só por 
inércia da administração do condomínio, 
não foram atempadamente cobradas.  

Embora, efetivamente, a emissão de 
declarações de não dívida não conste no 
atual elenco legal das suas funções, desde 
já se pode adiantar que, no diploma que 
revê o regime jurídico da Propriedade 
Horizontal, a emissão da pretendida 
declaração passará a constar das funções 
do Administrador.

Embora o diploma legal em questão 
ainda não tenha sido publicado, 
foi aprovado na Assembleia da 
República, em 19.11.2021, e acabou 
de ser promulgado pelo Presidente da 
República, pelo 
que se espera que 
brevemente seja 
publicado e entre 
em vigor. 
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Discussões nas Festas? Um clássico! 
Corre mal, mais uma vez e apesar 
de termos dado os “briefings” 

habituais aos familiares mais críticos para 
evitar temas irritantes, do género “promete 
não falar sobre a religião”, “não abordes 
a orientação sexual do tio” ou “evita 
assuntos políticos, por favor”. Tensões 
familiares parecem programadas face aos 
vários fatores propícios para provocar 
mau ambiente: muito tempo, muita 
gente, pouco espaço, bebidas alcoólicas. 
São de tudo inevitáveis? Alguns conflitos 
sim, outros não. Os conflitos profundos 
e entranhados são uma bomba-relógio, 
podem implodir a qualquer altura do ano 
e raras vezes se resolvem sem mediação. 
Aqui não há nada a fazer nem a prevenir 
e até é bom quando estes conflitos 
finalmente desbravam caminho para 
poderem ser resolvidos. Dediquemo-nos 
então aos conflitos ligeiros e espontâneos. 

Como evitar conflitos ligeiros? Aqui 
a prevenção passa por duas vertentes, 
a prática e a teórica. Primeiro, as dicas 
práticas. Jantar de Natal: dividir tarefas e 

partilhar a responsabilidade pelo sucesso 
do jantar. Convívio: flexibilizar e incluir 
“escapes” como passeios, atividades 
ao ar livre e momentos individuais de 
descanso. Prendas: combinar a quantidade 
e eventualmente valores. Convites: 
comunicar que a participação é livre e que 

recusas são bem aceites.    
A teoria é igualmente importante. 

Sabe como surge um conflito? O 
conhecimento dos mecanismos permite 
matar um conflito à nascença. De forma 
simplificada, podemos dizer que um 
conflito surge quando alguém, durante 
uma conversa, sente o seu ego ferido 
ou ameaçado. A reação natural é querer 
equilibrar as pratas da balança. É aqui 

mesmo que está o momento de liberdade, 
precisamente entre a emoção e a reação. 
É o tal momento decisivo para iniciar 
um conflito ou para impedir que ele 
aconteça. Com o conhecimento de 
que a nossa sensação é a consequência 
da nossa interpretação, temos o poder 

sobre o automatismo e a liberdade de 
escolher uma reação diferente. Interpretei 
uma afirmação como ofensa. Será 
que interpretei bem, a intenção foi 
mesmo ofender-me? Quais as outras 
interpretações possíveis? Conscientes 
do momento, podemos aproveitá-lo 
para, mentalmente, relaxar, relativizar 
ou distanciar-nos. E se chegarmos à 
conclusão que a afirmação foi mesmo 

ofensiva, podemos ter bom senso e adiar a 
discussão para outra altura, já que é Natal 
e que estamos num grupo e a dinâmica de 
grupo é algo incontrolável com potencial 
explosivo.

Outra consciência importante é a 
dos nossos vários papéis familiares. Eu, 
por exemplo, tenho sete: sou mãe, filha, 
mulher, prima, nora, tia e cunhada. Cada 
papel tem ancorados vários padrões cuja 
consciência faz com que possamos decidir 
sobre os nossos atos e evitar reações 
automatizadas. Assim, uma excelente 
preparação é refletir sobre os papéis e os 
respetivos desafios.

E se, afinal, depois de tomar 
medidas preventivas e refletir sobre o 
desencadeamento de conflitos e os papéis, 
acontecerem discussões na mesma? 
Respire fundo! Fez tudo o que estava ao 
seu alcance.

Boas Festas!
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Um conflito surge quando alguém, durante uma conversa, 
sente o seu ego ferido ou ameaçado

Festas do amor e da paz... e dos conflitos familiares


