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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 5 ------
FGTS 5 ------
INSS / IRRF 20 ------
PIS 20 ------

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 743,67 785,84 766,40
Faxineiro 746,08 785,84 767,93
Trab.Serv.Gerais 746,08 832,89 767,93
Jardineiro 746,08 832,89 767,93
Porteiro (Diurno e Noturno) 801,00 990,12 869,40
Garagista (Diurno e Noturno) 770,46 990,12 ------
Zelador 803,00 990,12 793,34
Aux.de Escritório/Administração 973,94 1.044,51 958,39
Vigia ------ 990,12 796,52
Encarregado ------ 1.261,98 975,34
Vale Alimentação 370,00

Mensal
23,00 

Dia
Trabalhado

22,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2013
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.247,70 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    33,16

Quem Receber até 646,55

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  23,36

Quem Receber até 971,78

De 1.247,71 até 2.079,50 9,00%
De 2.079,51 até 4.159,00 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.159,00 11,00% Valor do Salário Mínimo 678,00

Salário Mínimo para 2013 R$ 678,00

Tabela do IRRF - 2013
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.710,78 0,00% 0,00
De 1.710,78 até 2.563,91 7,50% 128,31
De 2.563,91 até 3.418,59 15,00% 320,60
De 3.418,59 até 4.271,59 22,50% 577,00
Acima de 4.271,59 27,50% 790,58
Dedução por Dependente 171,97
Recolhimento Mínimo do IRRF 10,00

Agosto de 2013
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5210 3,57 6,20
Poupança (2) (%) 0,4134 0,4134 0,4551 0,4761 3,04 5,29
TR* (1) (%) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0209 0,02 0,03
TJLP (%) 0,41 0,42 0,41 0,42 2,91 5,28
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2466 0,2466 0,2676 1,76 3,03
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,61 0,60 0,61 0,70 4,23 7,33
DI Over (2) (%) 0,60 0,58 0,59 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,31 0,00 0,04
UFESP (R$) 19,37 19,37 22,31 19,37 18,44
FCA / SP (R$) 1,8690 1,8690 1,8690 1,8690 1,6994
UFM (R$) 115,00 115,00 115,00 115,00 108,66
Salário Mínimo (R$) 678,00 678,00 678,00 678,00 9,00 9,00
Salário Mínimo SP (4) (R$) 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 690,00
UFIR (5) ---

A Folha do Síndico se man-
tém como uma das maio-
res contribuições para o 

difícil exercício de se tentar viver 
em comunidade. Ele surgiu como 
a grande contribuição para regular 
– principalmente – a desinforma-
ção e o desacerto que se avoluma-
va e tomava conta das condições
do viver civilizatório, desde que
a ordem tribal estabelecida pela
obediência a um chefe foi depos-
ta, e novos contornos às regras e às
relações de convívio entre os seres
humanos se impuseram.

 E convenhamos, a oportuni-
dade e a facilidade trouxeram um 
grande alívio entre aqueles que 
assumem a espinhosa tarefa de ad-
ministrar um condomínio, seja da 
forma e da estrutura que for. Até 
mesmo para os que já se acham 
sabedores da rotina condominial, 
o Jornal do Síndico é sempre uma
consulta indispensável e cabível na
cabeceira da cama.

 Ao longo da sedimentação 
desse mercado tão útil e podero-
so, a iniciativa da publicação teve 
um quê de sentimento visionário 
em auxílio a uma sociedade que se 
organiza cada vez mais veloz em 
condomínios e exige uma demanda 

enorme, e especializada, de infor-
mações, produtos e serviços.  

 A vida do síndico, com toda 
certeza, passou a ficar bem mais 
fácil nas páginas do nosso jornal, 
não!? 

 São décadas de convivência 
frutífera em que colhemos ônus e 
bônus, mas que não deixamos de 
propagar pelos quatro cantos do 
país uma mensagem corajosa de 
divulgação dos bons conceitos e 
orientações entre leitores e parcei-
ros leais nessa luta sem trégua, que 
a cada dia, produz novidades nos 
espaços comuns dos condomínios.

 Os novos movimentos que 
hoje mexem com o país, não sur-
preendem aqueles que há anos 
participam de um constante pro-
cesso revolucionário nas gestões 
condominiais, tentando estabele-
cer ordem e progresso de um am-
biente que ferve de todos os lados 
e requer medidas de pronto para 
garantir a sobrevivência adequada 
de todos.

 Aqui, contamos histórias, edu-
camos, transigimos, orientamos e 
partilhamos a boa conversa do am-
biente condominial.

 Como sempre, tenham uma 
boa leitura!
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Seu Condomínio
A desatenção que põe em risco a integridade de todos.

Mas como fazer para impedir a desfaçatez de uns poucos?

Por Ricardo Hermeto Coelho |

De novo, o portão de acesso 
ao prédio está escancara-
do. E se vê que de nada 

adiantam os apelos e os avisos a 
essa minoria que insiste na incon-
seqüência de seus gestos e na falta 
de percepção do que pode repre-
sentar para a segurança de todos 
que vivem sob o mesmo teto con-
dominial. A nova desatenção de um 
dos dois irmãos que se alternam 
na rotineira tarefa de circular pela 
calçada em frente ao prédio com 
o cãozinho dá um frio na barriga
daqueles que se preocupam com a
vida que os cercam.

 O pai não deu a menor atenção 
aos apelos dos demais condôminos 
em nova assembléia do condomí-
nio e a mãe das crianças permane-
ce orientando os filhos para manter 
os acessos ao edifício aberto para 
facilitar (!?) a volta para o lar com 
o animal de estimação da família,
por ser mais cômodo para a impa-
ciência dela atender um simples
chamado do interfone. Nem mes-
mo os motivos aterrorizantes sen-
sibilizam esses pais do perigo que
os filhos correm de serem aborda-
dos por um entre os tantos crimino-
sos que perambulam pelos bairros
a espreita de uma boa ocasião. O
que dizer da preocupação com o
perigo para os demais vizinhos...

Não é preciso ser adivinho para 

entender que, mais cedo ou mais 
tarde, algo de muito grave pode 
acontecer a essas crianças que não 
tem noção da maldade “invisível”. 
Como também de muitos e impru-
dentes jovens e adultos cujo deslei-
xo parecido adormece ante a regra 
de que isso não acontece com eles; 
só com os outros. Entretanto, quan-
tos e quantos exemplos são noti-
ciados pelo país afora estampando 
nas manchetes os males praticados 
pelo descuido e confiança exagera-
da daqueles que não estão nem aí 
para a ruindade que as espia pelas 
frestas da vida tortuosa.

 É claro que são cada vez maio-
res os recursos para cobrir todos os 
“buracos” que facilitam as ações 
da criminalidade, mas nem todos 
os condomínios têm recursos sufi-
cientes para investir devidamente 
na sofisticação de equipamentos 
modernos de segurança. Ainda 
existem muitos e muitos condo-
mínios de porte pequeno – e até 
médio - que exigem maior parti-
cipação e determinação dos con-
dôminos para se resguardarem dos 
indesejáveis imprevistos.

 O exemplo citado nesse ato 
cotidiano tem cenário num condo-
mínio de classe média, instalado 
num prédio de três andares, com 
12 unidades domiciliares, extre-
mamente dependente da cumplici-

dade dos moradores para comple-
mentar a segurança dos aparelhos 
que dispõem. Existem dois portões 
de acesso ao interior do prédio, 
com mecanismos apropriados para 
atender a abertura e o fechamento 
correto das portas, mas que mal 
usadas o funcionamento por pres-
são de nada adiantam, servindo 
muito mais de convite de boas-vin-
das para a entrada dos indesejáveis 
marginais. E aí...

 A simplicidade do ambiente 
contextualizado acima não é in-
versamente proporcional aos des-
dobramentos de seus altos riscos. 
Afinal, todo cuidado é pouco para 
prevenir, preservar e garantir a in-
tegridade das pessoas que querem 
apenas viver na paz e na tranqüili-
dade do lar.

Por Ricardo Hermeto Coelho - 
Jornalista
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Administração
Cuidados na hora de 
contratar um síndico 

terceirizado 

Folha do Síndico 
completa 24 anos 
estando entre as 

melhores franquias 
do Brasil e de 
“Roupa nova”Cada vez mais condomínios 

vêm recorrendo aos sín-
dicos terceirizados. Estes 

profissionais estão ganhando espa-
ço graças a empreendimentos cada 
vez maiores, que exigem síndicos 
realmente capacitados para admi-
nistrar prédios às vezes com quase 
mil famílias, e também à falta de 
desejo dos moradores em assumi-
rem tal cargo.

 Mas, antes de contratar um 
prestador de serviço, é preciso mui-
tos cuidados. “Isso porque muitas 
pessoas sem preparo algum e sem 
conhecimento do que é um condo-
mínio se propõem a trabalhar como 
síndicos”, alerta o Dr. Daphnis Cit-
ti de Lauro, especialista em Direito 
Imobiliário.

 Segundo o advogado, os con-
domínios devem inicialmente ana-
lisar minuciosamente currículos 
e até verificar se as informações 
contidas são verídicas. Outro deta-
lhe importante é o preço a ser pago 
mensalmente.

 “Geralmente os condôminos 
procuram contratar o que cobra 
mais barato, por medida de econo-
mia, o que é errado. Em matéria de 
condomínio, o que vale é a compe-
tência, a seriedade, a honestidade. 
Porque é sabido que o barato sai 
caro. Muito caro.”

 O síndico contratado, que não 
é morador do prédio nem condômi-
no, é eleito para exercer um man-
dato, ou seja, recebe poderes para 
praticar atos e administrar interes-
ses do condomínio. Ele trabalhará 
em conjunto com a administradora 
(delegação das funções administra-

tivas).

 “Ao síndico, cabe a prática de 
representar ativa e passivamente o 
condomínio, ordenar a realização 
de obras e serviços, convocar a 
assembleia geral, mediar os pro-
blemas entre condôminos, fiscali-
zar e supervisionar o trabalho do 
zelador e as funções administra-
tivas delegadas à administradora. 
Sua função essencial é fazer com 
que a convenção condominial, o 
regulamento interno e as decisões 
de assembleias sejam cumpridos e 
estabelecer metas e cobrá-las.”

Dificuldades por ser “de fora”

 O advogado afirma também 
que é muito importante constar no 
contrato que o síndico terceirizado 
tem poderes para agir sem interfe-
rências. “É comum que moradores 
ou o conselho consultivo cerceiem 
sua liberdade de ação, por não ser 
morador. Contratam uma pessoa 
física ou jurídica para que faça o 
que eles ordenem, dizendo o que o 
síndico deve ou não fazer. E, dessa 
forma, ele será apenas uma figura 
decorativa.”

 Dr. Daphnis de Lauro relata 
outro problema encontrado pelos 
profissionais terceirizados. “Os 

moradores creem que, por ser con-
tratado do condomínio e pago por 
eles, o síndico tem a obrigação de 
atender os interesses pessoais, e 
não os do condomínio”.

 Por isso, é muito importan-
te deixar claro desde o início que 
o síndico não é empregado dos
proprietários. “Ele trabalha para a
massa condominial. Caso contrá-
rio, não poderia propor, por exem-
plo, ação de cobrança de taxas
contra os condôminos se fossem
considerados seus empregadores”,
detalha.

 Também não é raro ocorrer que 
um condômino exija a presença 
do síndico terceirizado a qualquer 
hora no prédio, sob o argumento de 
que ele é pago e tem a obrigação de 
ir.

“Como se vê, é necessário que 
o contrato de terceirização seja
muito bem elaborado pelo contra-
tado e, de preferência, contenha
cláusulas bem elucidativas, para
que o contratante, através de seus
proprietários, tenha conhecimento
verdadeiro do que consiste a sin-
dicância terceirizada, seus direitos
e suas obrigações”, finaliza o Dr.
Daphnis de Lauro. (Redação com
RZT Comunicação)

 Há 24 anos Aroldo de Lima 
Marcelo fundou o Jornal do Sín-
dico e a Folha do Síndico em sal-
vador no Estado da Bahia. Logo a 
idéia genial tomou outros rumos 
e se expandiu para o Brasil intei-
ro, atualmente o Jornal do Síndi-
co está presente em 22 grandes 
cidades brasileiras com uma ti-
ragem total de aproximadamente 
170.000 exemplares/mês. 
 Apresentando informação 
de ponta e sendo um elo entre os 
leitores e o mercado que fornece 
produtos e serviços aos condo-
mínios do Brasil o Jornal do Sín-
dico e a Folha do Síndico estão 
entre as melhores *franquias do 
Brasil há 9 anos consecutivos, 
segundo a Guia das Melhores 
Franquias do Brasil da Editora 
Globo. Trabalhando arduamente, 
o Máster da Franquia o filho do
Sr. Aroldo e advogado Dr. Átila
Gadelha Marcelo, junto aos seus
franqueados conseguem obter a
liderança no segmento condomi-
nial quando se trata de veículo de
comunicação ao setor.

Completando 24 anos de 
vida a modernização também faz 

parte do processo de segmento 
e inaugurou o no Site do Jornal, 
WWW.jornaldosindico.com.br, é 
só entrar e escolher a sua cidade 
para ficar por dentro do que há de 
importante no setor condominial.
 Com uma equipe de co-
laboradores de excelência no 
mercado entre eles jornalistas, 
advogados e escritores do tema 
condomínios o Jornal do Síndico 
e a Folha do Síndico primam pela 
sua apresentação e acompanha de 
perto o setor. São fundamentos 
básicos do Jornal do Síndico e da 
Folha do Síndico, a informação 
de primeira linha, a apresentação 
do mercado aos seus leitores a 
modernização. 
 A Equipe do Jornal do Síndi-
co e da Folha do Síndico agrade-
ce aos seus leitores e fica sempre 
a disposição para que seus leito-
res apresentem sugestões, pois, 
ele é feito para você que é sin-
dico, administrador e interessado 
no setor condominial.
FELIZ ANIVERSÁRIO PARA 
TODA A EQUIPE, SEM ELA 
NADA ACONTECERIA.
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Em evento, Felipão alfineta 
imprensa e defende colegas: O 
que é atualização em futebol?

Tabela Brasileirão
18ª Rodada

Esporte

O técnico Luiz Felipe Scolari 
marcou presença nesta se-
gunda-feira no lançamento 

da Federação Brasileira dos Trei-
nadores de Futebol (FBTF), em 
São Paulo. A entidade conta com 
o apoio do comandante da seleção,
que, a princípio, deverá fazer parte
de um conselho de notáveis for-
mado também por Carlos Alberto
Parreira e Zico, ambos ausentes no
evento realizado nesta manhã - atu-
almente no Al Gharafa, do Catar, o
Galinho enviou carta parabenizan-
do.

 Felipão será peça-chave nas 
propostas da federação em seu 
objetivo de brigar pelos interes-
ses e pela profissionalização da 
categoria. Ele foi ‘intimado’ pelos 
colegas a acompanhar a visita ao 
Governo em Brasília para dar mais 
peso ao pedido da regulamentação 
da classe.

 Considerado um ‘diferencial’ 
pelos companheiros, o atual cam-
peão das Copa das Confederações 
explicou o que se trata o projeto e 
solicitou uma mudança de mentali-
dade dos dirigentes ao ser pergun-
tado sobre o longevidade de Tite 
no Corinthians.

 “É provável que, em alguns 
clubes, essa cultura seja mantida. 
O meu presidente (Mustafá Con-
tursi, ex-Palmeiras) está ali. Esti-
ve no Palmeiras em 1997 e fiquei 
até 2000. Depende do presidente, 
depende da ideia de trabalho, de-
pende de uma série de fatores. 
Nós queremos hoje fazer que isso 
seja parte de um contrato feito e 
cumprido pelos treinadores e pe-

los clubes. Será ótimo que todos 
eles respeitassem o contrato. Não 
respeitando, cumprissem as leis”, 
afirmou.

 Atualmente, as equipes se 
aproveitam da lentidão da Justiça 
para ganharem tempo e demora-
rem a quitar suas dívidas após uma 
demissão. A situação, de acordo 
com o pentacampeão mundial, não 
está assim tão boa na Europa tam-
bém.

 Com passagens pela seleção 
portuguesa e pelo Chelsea, ele res-
saltou as necessidades de mudan-
ça no processo de capacitação do 
técnico brasileiro, mas rebateu as 
críticas à qualidade do profissional, 
alfinetando a imprensa.

 “Como já falamos aqui e ouço 
muitas vezes de todos, principal-
mente da imprensa, que precisa-
mos nos atualizar, que temos que... 
Quero saber o que é a atualização 
em futebol? Se vocês da imprensa 
puderem me explicar. E uma série 
de qualidades que eu acho que te-
mos e que fora do país não se tem 
tanto como a imprensa daqui apre-
goa ser tão melhor assim”, criticou.

 “Temos que fazer o que para 
vencermos no exterior? Aquilo que 
já foi feito há 50 anos por todos 
os técnicos que nos precederam, 
Telê Santana, Evaristo de Mace-
do, todos ganhadores. Muitos de 
nós também já foram e vencemos. 
Nesse momento, estamos com uma 
outra dificuldade para saída do 
Brasil. Até porque existe uma série 
de coisas que imagina-se ser me-
lhor e não é. Sair daqui e ter suces-
so é trabalhar como trabalhamos 
no Brasil para vencer em qualquer 
lugar do mundo”, concluiu.

 Ao seu lado, Felipão teve tam-
bém nesta segunda-feira o expe-
riente Zé Mário, eleito presidente 
da federação de treinadores, e ain-
da Paulo Roberto Falcão, Caio Jú-
nior, Dorival Júnior e Vagner Man-
cini, todos vices. Alfredo Sampaio 
será o secretário geral.

 Foram seis meses de trabalho 
até a criação da entidade, que conta 
ainda com o aval de sete sindicatos 
estaduais - a legislação pede o mí-
nimo de cinco.

Fonte: ESPN.com.br

O técnico da seleção brasileira rebateu as críticas feitas à formação dos profissionais do país
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Check list do condomínio
Entenda o Dilema

Quando se cobra a taxa 
extra e para cobrir que 
tipo de despesas

Segurança

Com uma crescente onda de 
violência que hoje já não 
é mais restrita apenas às 

grandes cidades, mas avança em 
todas as direções, dispositivos de 
segurança se fazem cada vez mais 
necessários para garantir paz a 
quem vive ou trabalha em edifícios 
de condomínio. A tecnologia tem 
se aperfeiçoado para acompanhar 
as novas técnicas de assaltantes e 
sequestradores.

 Não obstante a existência de 
equipamentos cada vez mais mo-
dernos, o síndico precisa voltar sua 
atenção a uma questão elementar: 
o manuseio do sistema de segu-
rança. Sem preparo e comprome-
timento por parte de condôminos
e funcionário, todo o investimento
feito em aparelhagem pode ser em
vão.

 Cabe ao administrador do con-
domínio selecionar profissionais 
ou empresas terceirizadas espe-
cializadas para as exigências dos 
equipamentos de segurança. Além 
de investir em treinamentos perió-
dicos. 

 Tão importante quanto se cer-
tificar da qualificação do contrata-
do, é importante checar referências 
pessoais – e conferir a veracidade 
dos dados fornecidos. Não são ra-
ros os casos de conivência de um 
porteiro ou vigia com uma qua-
drilha especializada em roubos de 
condomínios. Infiltrar um compar-
sa dentro do prédio – como funcio-
nário – pode ser o primeiro passo 
de um grande plano de ação mau 
intencionado. É dever do síndico 
dificultar isso, verificando os ante-
cedentes dos funcionários. 

Check list

 Confira a lista de itens para um 
imóvel com condições básicas de 
segurança de acordo com a cartilha 
para condomínio da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo:

1) Barreiras físicas - São obstá-
culos naturais ou artificiais que
servem para impedir ou dificultar
o acesso de pessoas estranhas em

locais delimitados ou proibidos, 
e controlar os permitidos em um 
condomínio, além de proteger os 
seus pontos estratégicos e vulne-
ráveis: vegetação, muros, cercas, 
concertinas, alambrados e ofendí-
culos; cancelas, guaritas nas por-
tarias, portões com eclusas, inter-
fone, espelhos refletores (côncavos 
ou convexos), grades. 

2) Iluminação - É fundamental
que as dependências do condomí-
nio sejam bem iluminadas, a fim
de desestimular a ação de infrato-
res da lei. Aconselha-se utilizar lu-
minárias e holofotes, podendo ser
complementado por sensores de
presença.

3) Sinalização - A sinalização
pode ser visual, através de placas,
sinais luminosos ou sonoros, ou
ainda se utilizando dispositivos
sonoros eletrônicos ou apitos, ou
mesmo códigos e senhas conven-
cionadas entre os condôminos e
funcionários.

4) Alarmes - São equipamentos

Em primeiro lugar, é bom 
deixar claro o que são taxas 
extras. São valores cobrados 

a mais, no condomínio, quando é 
preciso fazer alguma mudança na 
estrutura das instalações. Alguns 
exemplos são obras de pinturas, 
compra de equipamentos, paisagis-
mo e obras emergenciais.
 O síndico deve convocar uma 
assembleia geral extraordinária, 
para consultar os proprietários para 
saber se aceitam o valor a mais no 
condomínio. As despesas devem 
ser muito bem discriminadas em 
relação a valor, forma de pagamen-
to, número de parcelas e a que se 
refere a atividade extraordinária.
 Segundo o advogado especia-
lizado em Direito Imobiliário, Dio-
vano Rosetti, uma vez aprovada, a 
cota extra passa a integrar a cota 
normal do condomínio e deve ser 
discriminada no boleto todo mês, 
ou seja, vem o valor normal e o va-
lor da cota extra.
 O responsável pelo pagamento 
da maioria das taxas extras é o pro-
prietário do imóvel. Mas, segundo 
o dr. Diovano, cabe ao inquilino a
reposição do fundo de reserva, se
o gasto se deu durante a locação.
É importante determinar um limite
para a arrecadação para o fundo. E
uma vez estabelecido esse valor,
parar a cobrança.

Já que a gente está falando so-
bre pagamentos, vale lembrar que, 
há um limite para a cobrança de 
multa por atraso. Se a convenção 
do condomínio não dispuser de ou-
tra penalidade, se aplica 1% ao mês 
e multa de até 2% sobre o débito.

Obras que são pagas com 
taxa extra

1 - Reformas ou acréscimos que 
interessam à estrutura integral do 
imóvel
2 - Pintura das fachadas, empenas, 
poços de aeração e iluminação, 
bem como das esquadrias externas
3 - Obras destinadas a repor as 
condições de habitabilidade do 
edifício
4 - No caso de imóvel alugado, in-
denizações trabalhistas e previden-
ciárias pela dispensa de emprega-
dos, ocorridas em data anterior ao 
início da locação
5 - Instalação de equipamento de 
segurança e de incêndio, de tele-
fonia, de intercomunicação, de es-

eletrônicos, sonoros ou não, que 
servem para alertar sobre situações 
incomuns em residências ou con-
domínios, tais como violação de 
procedimentos e locais, proteção 
contra roubos, furtos, alagamen-
tos, incêndios, etc. Esses sistemas 
se destacam com as seguintes ca-
racterísticas: alarme de intrusão; 
sensores de porta e janela, botões 
de pânico, infravermelho passivo e 
ativo, etc.

5) Cerca elétrica - É um siste-
ma que está sendo bem aceito em
condomínios, pois inibe possíveis
tentativas de intrusão pela ostensi-
vidade e pelo receio das descargas
elétricas.

6) Circuito Fechado de Televisão
- Através de câmeras com ou sem
fio, instaladas em pontos estraté-
gicos da residência ou do condo-
mínio, cujas imagens devem ser
gravadas, é possível se ter uma
visualização de todo o ambiente.
A proteção ficará maior se as ima-
gens também forem acessadas pe-
los condôminos.

porte e de lazer
6 - Despesas de decoração e pai-
sagismo nas partes de uso comum
7 - Constituição de fundo de reser-
va

Entenda os termos
Taxa extra - É o valor cobrado, 
após autorização de assembleia 
geral, mediante aprovação de or-
çamento prévio ( ressalvados os 
casos de urgência comprovada) 
para gastos que de alguma forma 
aumentem o valor do empreendi-
mento ou que interessem a manu-
tenção ou reposição das condições 
de habitabilidade do edifício, defi-
nidas no artigo 22 da Lei 8.245/91
Fundo de reserva – É uma parcela 
da arrecadação, definido seu per-
centual em convenção, destinado 
a suportar despesas emergenciais 
não previstas no orçamento. Nor-
malmente é fixado em 10% do total 
das despesas ordinárias do condo-
mínio e é recolhido mensalmente 
junto com a taxa condominial.
Previsão orçamentária – É obri-
gatória, porque os moradores pre-
cisam saber quanto o condomínio 
pretende gastar em cada elemento 
ou item de despesa. O rateio das 
quotas condominiais é feito com 
base na previsão orçamentária.
Despesas necessárias para a 
manutenção do condomínio

Pessoal: salários, férias, 13º salário 
e rescisões contratuais de trabalho.
Encargos sociais: INSS, FGTS, 
PIS, INSS de terceiros/autônomos 
e seguros.
Consumo: água, energia elétrica, 
material de limpeza, gás central e 
telefone.
Manutenção: elevadores, bombas, 
portões automáticos, interfones, 
piscinas/saunas, parque esportivo 
ou recreativo, antenas coletivas e 
recarga de extintores.
Administrativas: honorários da 
administradora, impressos, Cor-
reio, xerox, peças de reposição e 
uniformes
Despesas extraordinárias: gastos 
imprevistos ou previstas com ben-
feitoras nas áreas comuns, como 
vazamentos, entupimentos, refor-
mas e conserto de equipamentos, 
bomba de água, elevadores, etc.
Por: Lúcia Gonçalves



7Agosto de 2013

Destaque Empresarial
Inovação e profissionalismo com 

responsabilidade trabalhista

Neste mês apresentamos 
aos leitores da Folha do 
Sindico a Empresa UP-

GRADE SERVICE atuando no 
mercado do Distrito Federal des-
de 2003 no ramo de terceirização 
de mão de obra em condomínios 
residenciais, comerciais e mistos 
do DF, e premiada neste ano de 
2013 como empresa destaque no 
segmento de prestação de servi-
ços condominiais, certificado pela 
agência publicitária SIGMA.
 A UPGRADE SERVICE é 
uma empresa que agrega valores 
aos seus clientes, com uma mão de 
obra qualificada que proporciona 
ao mercado condominial qualida-
de e atendimento diferenciado.
 Trabalhando sempre na quali-
ficação dos empregados com trei-
namento constante a UP GRADE 
SERVICE aloca nos condomínios 
funcionários de alto padrão e com 
total preparação para o atendimen-
to nos prédios.
 Conforme relata Anderson 
Santos Diretor da UPGRADE “ 
trabalhamos incessantemente para 
levar aos nossos clientes os melho-
res serviços e os melhores funcio-
nários”, visão esta que, remete a 
grandes investimentos em cursos 

de capacitação, treinamento espe-
cializado e muita dedicação dos 
colaboradores.  
 Com a missão de agregar va-
lor aos clientes, terceirizando mão 
de obra especializada, temporária 
e efetiva, atividades fins sendo 
o foco dos negócios, e com isso,
gerando novos empregos desen-
volvendo profissionais através de
orientação e treinamento continuo,
sempre respeitando as leis traba-
lhistas, fiscais e ambientais. A UP
GRADE SERVICE vem crescen-
do e expandindo seus serviços por
todas as regiões do Distrito Fede-
ral.

 Com um desenvolvimento co-
mercial de 25% neste ano de 2013, 
a empresa almeja para 2014 um 
crescimento ainda maior com os 
investimentos realizados na nova 
sede instalada no setor comercial 
sul e a contratação de novos fun-
cionários para atender a grande 
demanda de propostas de serviços 
recebidas pela Empresa pelo mer-
cado condominial.
 Com inúmeras cortesias aos 
seus clientes como dedetização, 
manutenção de portões, CFTV, 
limpeza de caixas d’agua, de-
marcação de vagas, dentre outras 
vantagens, a UPGRADE SER-
VICE proporciona economia aos 
condomínios, que em virtude dos 
serviços oferecidos transferem es-
tes valores para outras despesas do 
prédio evitando rateio de taxas ex-
tras.
 Com uma visão empresarial 
de futuro, a UPGRADE SERVICE 
ainda criou um produto sensacio-
nal a disposição dos condomínios 
o “CAIXA UP”, que consiste na
criação de um fundo de reserva
retido da fatura mensal, garantin-
do ao cliente maior segurança na

manutenção dos serviços e efetivo 
cumprimento do contrato. Este di-
ferencial, é uma novidade criada 
pela UPGRADE SERVICE, po-
rém somente revelado no fecha-
mento do contrato “ este segredo 
é um dos grandes sucessos de nos-
sos serviços” afirma Anderson. 
 Com excelentes serviços pres-
tados a diversos condomínios do 
DF, nas Regiões Administrativas 
de Samambaia, Ceilândia, Tagua-
tinga, Gama, Águas Claras, Guará, 
Sudoeste, Asas Sul e Norte aten-
dendo mais de 10.000 moradores, 
são apenas alguns exemplos da di-
versificada carteira de clientes da 
UPGRADE.          
 A UPGRADE SERVICE aten-
de seus clientes no Setor Comer-
cial Sul Quadra 03 Bloco A Sala 
307 Edifício Planalto Brasília-DF, 
ou pelo telefone 33581605 ou ain-
da pelo site upgradebr.com.

Motivos que fazem da UPGRADE referência em serviços:
• Qualificação e valorização dos seus colaboradores;
• Responsabilidade trabalhista e fiscal, comprovada através de certi-

dões negativas emitidas pelos órgãos competentes;
• Mão de obra especializada com monitoramento efetivo, controle

de qualidade;
• Material de limpeza e equipamentos com alto grau de qualidade,

disponibilizados conforme a necessidade do cliente;
• Relacionamento transparente com nossos clientes e colaboradores.

Anderson Santos Diretor Geral da UPGRADE

Ismael Evangelista (Gerente Comercial)

Carlos André dos Santos (Gerente Operacional)

Equipe UPGRADE, as recepcionistas  Mikaelle Gomes e Drielly Gomes e o supervisor Luiz Fernandes

Com 10 anos de excelentes serviços, a empresa consolida sua 
posição de liderança no mercado do DF
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Gestão comunicativa:
Invista em canais de diálogo com os 

condôminos

Especial Por Cecília Lima |

Dicas
NEGATIVAÇÃO DE 
INADIMPLENTES

 A inadimplência da taxa 
condominial é um dos fatores 
que mais dificultam a gestão do 
síndico, pois desfalca a recei-
ta e compromete o pagamento 
de despesas ordinárias como a 
folha de pagamento e manuten-
ções ordinárias, por exemplo. 
Uma alternativa para combater 
este mal é o registro dos maus 
pagadores em cadastro de pro-
teção ao crédito, como o SPC e 
Serasa.

 A negativação dos inadim-
plentes é autorizada por lei. 
Entretanto, Antes que seja ado-
tada, a medida deve ser debatida 
e aprovada pela assembleia de 

moradores. É aconselhável que o 
síndico assim proceda, pois, além 
de um respaldo maior perante os 
condôminos, a nova conduta será 
melhor publicizada.  

USO DE CONCRETO 
LAPIDADO

 O concreto lapidado é uma 
opção para novas instalações ou 
recuperação de pisos com vanta-
gens estéticas, de sustentabilida-
de e manutenção. O material tem 
aparência similar ao granito devido 
ao brilho adquirido depois do poli-
mento com diamantes e é indicado 
para ambientes de alta circulação.

 A limpeza deste tipo de piso é 
feita apenas com água e dispensa a 
utilização de primers, ceras ou ou-

tros materiais químicos, tornando 
sua manutenção mais sustentável e 
cerca de 50% mais econômica em 
termos de mão de obra e insumos 
de manutenção. 

ARQUIVOS DO 
CONDOMÍNIO

 Uma das principais caracterís-
ticas do bom síndico é a organiza-
ção. Manter documentos em uma 
ordem na qual possam ser facil-
mente localizados é fundamental 
para uma gestão eficiente, princi-

palmente na hora de prestar contas 
das atividades administrativas.

 O ideal é atualizar um arquivo 
dividido em categorias: atas, con-
venção, plantas da estrutura, pro-
cessos trabalhistas, contas pagas, 
livro de ponto de funcionários, 
registros de manutenção de equi-
pamentos (elevadores, geradores, 
caixas d’água, etc). O tempo que 
devem ficar guardados varia de 
cinco anos, como as apólices, a 
permanentemente, no caso de plan-
tas do condomínio.

TREINAMENTO

 Reciclagem profissional é 
importante para qualquer função 

desenvolvida. A gestão de con-
domínios tem sido tema recor-
rente de palestras, treinamentos, 
cursos livres e até em nível de 
MBA. Estar atualizado em re-
lação às legislações tributária e 
trabalhista, tendências no mer-
cado de segurança, obrigações 
civis, dentre outros temas, aju-
dam o síndico a desenvolver 
uma boa administração.

 Havendo consenso entre os 
moradores, é justo que os recur-
sos para bancarem esta qualifi-
cação saia da receita do condo-
mínio, visto que se trata de um 
investimento para o patrimônio. 
Além da reciclagem do síndico, 
são indicados treinamentos es-
pecíficos para profissionais de 
segurança e portaria. 

Dia a dia

Seja em um espaço residencial 
ou empresarial, o síndico é 
o condômino que assume a

posição de liderança dentre os de-
mais, aquele a quem é concedido 
um mandato para, neste período, 
gerir as atividades do patrimônio 
em consideração aos benefícios 
comuns. 

 Como um bom líder, é fun-
damental que o síndico seja uma 
pessoa que se relacione bem com 
os demais condôminos e esteja 
disposto a estabelecer com eles um 
diálogo equilibrado. 

 Isso não significa que o sín-
dico deva estar 100% disponí-
vel para atender às demandas de 
todos. É comum, sobretudo em 
condomínios residenciais, que o 
administrador seja transformado 
também em uma espécie de “ouvi-
dor geral” do condomínio, a quem 
são despejadas todas as insatisfa-
ções e críticas.

 O síndico deve resistir contra 
esse procedimento. O correto é es-
tabelecer uma postura de recepti-
vidade, contudo impondo limites a 
este contato. Não raro, sabemos de 
casos de moradores que recorrem 
ao síndico, incomodando seu re-
pouso nas horas mais inconvenien-
tes, para resolver problemas entre 
vizinhos ou estruturais do prédio. 
Isso deve ser evitado, afirmam es-
pecialistas em administração de 
condomínios.

 Uma boa alternativa para man-
ter um canal eficaz, porém não in-

vasivo, é a criação de um correio 
digital para o condomínio. O ad-
ministrador de condomínio, Carlos 
Puppe, orienta: “criar um email 
para o condomínio é uma medida 
simples, que não requer nenhuma 
despesa, e que pode facilitar a co-
municação interna. A senha deve 
ser repassada ao próximo síndico, 
sempre da troca de mandato”. 

 O canal serve tanto para re-
ceber críticas, queixas, sugestões, 
avisos e demais recados dos con-
dôminos para o síndico, quanto a 
via reversa: disparar circulares, 
avisos, lembretes de reuniões, soli-
citações e recomendações do síndi-
co para os ocupantes das unidades.

 “É interessante que o síndi-
co mantenha a lista de emails dos 
condôminos sempre atualizada. O 
canal serve opera a comunicação 
com os proprietários e também 
locatários, a cada chegada de um 
novo morador, a mailing list deve 
ser renovada”, frisa Puppe. 

 “Sendo bem administrada, essa 
caixa de emails pode ajudar muito 
na gestão do condomínio, dando 
retorno rápido às demandas e dú-
vidas dos condôminos, demonstra 
transparência”, comenta o admi-
nistrador.

 É possível colocar marcadores 
nos email recebidos, classificando-
-os de acordo com a importância
ou urgência das demandas. O sín-
dico deve estabelecer prazos para
resposta dos emails. Exemplo: 24
horas para demandas urgentes; até

três dias para as demais. É aconse-
lhável dar uma resposta a todos os 
email, mesmo que seja para dizer 
que leu a solicitação, porém ainda 
não tem um posicionamento a res-
peito.

 Carlos Puppe faz uma ressalva 
ao método proposto: o tradicional, 
bom e velho, livro de ocorrências 
não deve ser posto de lado. “O re-
gistro de reclamações no livro de 
ocorrências é um procedimento 
previsto em muitas convenções e 
não deve ser negligenciado. Se está 
na ‘lei’ do condomínio, o protocolo 
deve ser seguido”, orienta.

 “O uso do email serve mais 
para dar celeridade a algumas 
questões e também para atividades 
complementares, como reforçar o 
convite para uma assembleia ou 
simplesmente desejar ‘Feliz Natal’ 
aos condôminos”, brinca. 

Condomínios residenciais 
não são novidade no Brasil, 
porém, é perceptível que a 

preferência por esta modalidade de 
moradia tem conquistado cada vez 
mais adeptos nos últimos anos. Os 
motivos são vários: luxo, seguran-
ça, status, atrativos estes bastante 
influenciados pelo crescente incha-
ço populacional pelo qual passam 
as grandes cidades. É muita gente 
para pouco espaço, o jeito é agru-
par.
 Ao longo desta evolução, o 
perfil do síndico também vem so-
frendo transmutações. Antes ele 
era figura associada àquele senhor 
de meia idade, geralmente aposen-
tado, com bastante tempo livre e 
interesse em gerenciar as obriga-
ções e necessidades do patrimônio 
em nome do bem coletivo. 
 Hoje, com a mudança na rotina 
e com um tempo “livre” cada vez 
mais curto, vemos a inserção de 
várias mulheres, jovens, solteiros, 
pessoas bastante atarefadas que as-
sumem para si esta responsabilida-
de. 
 Porém, encontrar alguém dis-
posto a ser síndico não tem sido 
tarefa fácil. Se antes havia verda-
deiras campanhas eleitorais em al-
guns condomínios de grande porte 
para eleger o síndico, hoje a oferta 
de candidatos diminuiu considera-
velmente. 
 A figura do síndico é uma lide-
rança dentro do condomínio, logo, 
nada mais lógico que seu poder 
seja concedido pelos demais con-
dôminos a uma pessoa do próprio 
meio, um morador. Quando isso 
não é possível, é necessário recor-
rer a uma administradora de con-
domínio. 
 Que critérios devem ser leva-
dos em conta na hora de contra-
tar uma administradora? Quais as 

atribuições reais do síndico ter-
ceirizado? O que está e o que não 
está dentro de suas competências? 
Essas e outras orientações podem 
ser obtidas na matéria “Cuidados 
na hora de contratar um síndico 
terceirizado”, na seção de Admi-
nistração.
 Ainda abordando o tema “ges-
tão”, em nossa reportagem especial 
trazemos uma sugestão para apro-
ximar o síndico dos condôminos de 
uma maneira prática e eficaz, sem 
perder de vista os limites que de-
vem existir entre ambos: um canal 
de comunicação via email. 
 Criar um email facilita e muito 
a comunicação interna no condo-
mínio. Informes de interdição de 
áreas, convocações de reuniões, 
balancetes de gastos, circulas e 
demais avisos chegam mais rapi-
damente ao seu destino no meio 
virtual. E o melhor de tudo: não 
requer nenhum custo ao caixa do 
condomínio! Invista nessa ideia!
 Aproveitando que o assunto é 
internet e renovação da comunica-
ção, informamos que o site do Jor-
nal Folha do Síndico está de cara 
nova. Com layout repaginado, atu-
alizações periódicas, mais fácil de 
navegar. São muitas as vantagens 
do nosso novo formato. Acesse 
em: www.jornaldosindico.com.br.
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Cotidiano
Barulho: 

O vilão da convivência entre vizinhos

Um salto alto que insiste 
em passear no andar de 
cima, a festinha dos ami-

gos adolescentes na varanda do 
andar de baixo, as discussões do 
casal que mora ao lado, o latido 
do cachorro que passeia na área de 
lazer... Muitas pessoas que moram 
em condomínios residenciais com 
certeza se identificam com alguma 
das incômodas situações citadas.

 O barulho é praticamente uma 
unanimidade em residenciais de 
todo o país quando o assunto é 
conflito entre vizinhos, sendo um 
assunto recorrente no dia a dia de 
condomínios, em reuniões e até 
mesmo nas chamadas recebidas 
pela Polícia Militar. Este foi in-
clusive o motivo que levou a pro-
fessora universitária aposentada 
Maria das Graças Araújo mudar de 
casa, em João Pessoa (PB).

 “Sofro de enxaqueca crônica 
e meu quadro vinha se agravando 
devido ao barulho incessante que 
vinha do meu vizinho do andar 
de cima”, revela. O incômodo era 
constante, ela conta: “eram móveis 
sendo arrastados, crianças cor-
rendo, gritos, televisão altíssima, 
inclusive de madrugada. Eu não 
tinha paz, e não adiantava interfo-

nar para o apartamento, registrar 
em livro de ocorrência, falar com 
síndico, nada. Me dei por vencida 
e resolvi sair do prédio, hoje moro 
em um condomínio horizontal”, 
afirma a aposentada.

 Os conflitos por conta do ba-
rulho podem tomar rumos graves, 

pois nem todas as pessoas agem 
como D. Graça, cedendo espaço ao 
vizinho perturbador. Um caso que 
terminou em tragédia foi o assas-
sinato de um casal na grande São 
Paulo em maio por um vizinho que 
cometeu o suicídio em seguida. O 
motivo do crime? Barulho no con-

domínio.

 Qual a melhor maneira de pro-
ceder em casos de ruídos incômo-
dos vindos de outra residência? O 
advogado Daphnis Citti de Lauro, 
especialista em Direito Imobiliá-
rio, diz que é bom evitar o contato 
direto com o vizinho. “É melhor o 

morador pedir para a portaria inter-
fonar e dizer ao outro que está ha-
vendo uma queixa. No caso de não 
ser atendido, o jeito é enviar carta 
para o síndico e para a administra-
dora”, orienta. 

 O advogado explica que, em 
caso de não atendimento após a 
notificação, deve ser aplicada mul-
ta, cujo procedimento deverá obe-
decer rigorosamente o que prevê a 
convenção de condomínio. “Isto 
porque, em geral, as pessoas não 
pagam a multa e a cobrança deverá 
ser feita judicialmente.”

 Ainda segundo Daphnis de 
Lauro, a reclamação é válida em 
qualquer período, e não apenas à 
noite ou de madrugada. “Existe o 
horário do silêncio (das 22h às 7h), 
mas isso não quer dizer que fora 
desse horário as pessoas podem 
fazer o barulho que quiserem. Não 
podem, não”, garante.

 O especialista afirma também 
que, além da falta de conscientiza-
ção dos moradores, as construtoras 
também são as causadoras do pro-
blema. “Para baratear a obra, elas 
levantam edifícios sem nenhuma 
preocupação com a proteção acús-
tica”, denuncia.
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Síndico em Ação
O trabalho de mudar o mundo começa 

com sua própria casa

Marcelo Sicoli - Síndico do Centro Clínico Sudoeste |

Marcelo Sicoli

Centro Clínico Sudoeste

Em agosto de 2013, completei 
um ano à frente do Centro 
Clínico Sudoeste, maior pré-

dio comercial do bairro de mesmo 
nome, em Brasília. Nosso edifício 
conta com 90 empresas em opera-
ção e gera cerca de 900 empregos 
diretos. Meu pai (médico-reumato-
logista há 30 anos e advogado) e 
eu fomos os primeiros condôminos 
em 2004. Há mais de dez anos, faço 
consultoria para empresas multina-
cionais, associações setoriais, go-
vernos estrangeiros e o brasileiro. 
Mantive sempre em mente o ditado 
chinês: “Antes de começar o traba-
lho de mudar o mundo, dê três vol-
tas dentro de sua casa”.
 Certo dia, triste com o visível 
abandono do edifício, abracei o 
desafio de implementar novas prá-
ticas de gestão e catapultar nosso 
padrão de qualidade por meio do 
papel de síndico, contando sempre 
com o importante auxílio do conse-
lho consultivo.
 Ser síndico  demanda conheci-
mentos tão variados como: enge-
nharia civil, contabilidade, direito, 
gestão de pessoas, administração, 
design de interiores, etc. Não é ao 
acaso que o termo em inglês para 
síndico seja “super”.
 Estes 12 meses na função de 
síndico me demandaram muita de-
dicação, especialmente por ter de 
fazer o que não foi feito em anos 
anteriores. Nos primeiros dias, já 
nos deparamos com uma expres-
siva dívida acumulada. E nas pri-

meiras semanas, tivemos urgência 
em realizar obras que lidavam com 
a estrutura do prédio (telhado e co-
bertura) e que tinham caráter essen-
cial para a continuidade de nossas 
atividades. Juntos, passamos pelo 
ano mais difícil da história de nos-
so condomínio. Conduzimos esta 
agenda emergencial, juntamente 
com a execução de centenas de 
melhorias visíveis. O levantamen-
to da lista de e-mails e telefones 
de todos proprietários/inquilinos 
colaborou para uma veloz comuni-
cação e economia de papel. Nosso 
sistema de câmeras, há tempos sem 
manutenção, foi renovado e am-
pliado (partes externas, pátio cen-
tral, cobertura, telhado e garagem). 
Comandamos expressiva obra com 
duração de 8 meses para reparar 
vazamentos nas salas, aliada a tro-
ca de telhas em trechos sensíveis.
 Buscando receitas extras, ins-
talamos dois quiosques nas amplas 

áreas comuns, propiciando tam-
bém novas alternativas de lazer e 
compras. Além disso, realizou-se a 
conversão de áreas não utilizadas 
em 7 vagas de garagem e o alu-
guel de depósitos e espaços para 
publicidade. Com isso, passamos 
a ter mais de R$5 mil por mês de 
arrecadação adicional. Nove telas 
com publicidade conferiram mo-
dernidade e dinamismo ao edifício. 
Ademais, pintamos muros picha-
dos e recuperamos diversas pare-
des e áreas internas. Também reno-
vamos nosso site e criamos página 
no Facebook.
 Aumentamos com custo bai-
xíssimo o conforto da copa utili-
zada pelos funcionários das clíni-
cas e do condomínio, por meio da 
compra de uma mesa extra, do uso 
de cadeiras que já tínhamos e fica-
vam guardadas, da compra de mais 
um microondas, talheres e pratos. 
Finalmente, eliminamos as insis-
tentes baratas da copa. Além disso, 
fizemos importante reorganização 
e embelezamento do pátio central 
e passamos a posicionar contai-
ners de entulho na parte traseira 
do prédio, liberando vagas exter-
nas, diminuindo a poluição visual 
e evitando o trânsito de veículos 
pesados.
 Nossos funcionários passaram 
a trabalhar com uniformes com o 
logotipo do prédio. Foi feita uma 
importantíssima e acertada aposta 
de promover o talentoso “Tião” da 
faxina em funcionário em tempo 

integral. Atualmente ele se dedi-
ca a atividades como manutenção 
elétrica, hidráulica e pintura. É ini-
maginável que ficamos tantos anos 
sem esta figura. Ademais, criamos 
um acervo de obras de artes com 
peças doadas por artistas locais. 
Retomamos a reciclagem de latas e 
papéis, trazendo benefício ambien-
tal e renda para os funcionários. 
Efetuamos também a remoção de 
17 postes sem utilidade, conferin-
do aspecto clean e diminuindo a 
sobrecarga na rede elétrica e sua 
consequente manutenção.
 Em suma, houve uma gran-
de revolução. Cabe ressaltar que 
conflitos, discussões e desentendi-
mentos fazem parte da vida de todo 
condomínio. A instituição normal-

mente é lembrada principalmente 
para canalização de reclamações 
ou quando algo está errado. Aos 
poucos, conseguimos mudar este 
fator cultural e receber o apoio dos 
condôminos. Frisamos que críticas 
construtivas são bem-vindas, mas 
que elogiar, identificar as mudan-
ças positivas e comentá-las torna a 
vida em condomínio mais saudável 
para todos. O principal motivador 
para o trabalho de síndico: a sa-
tisfação pessoal. Essa satisfação é 
aumentada pela alegria e agrade-
cimento de nossos ocupados con-
dôminos, em sua maioria médicos, 
dentistas e fisioterapeutas.
Contato: sindicoccs@outlook.com
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Automação Predial

Acessórios

Bordados e Uniformes

ConsertosSegurança Eletrônica

Salão de Beleza

Assessoria Condominial

Advocacia Condominial
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Manutenção Predial Manutenção Predial

Lanches e Refeições

Vidraçarias

Equipamentos de Segurança
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Material de Limpeza
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Terceirização de Mão de Obra

Terceirização de Mão de Obra Sistemas de Incêndio

Imóveis

Cortinas e Persianas

FALA ANUNCIANTE

Anuncie você também na Folha do Síndico 
e seja um empreendedor de sucesso como 

estes anunciantes.
Email: folhadosindico@hotmail.com

Fone: 3022-2717

Depoimentos sobre veiculaçao de publicidade

“ Nossa expectativa de retorno da publicidade 
na Folha do Síndico tem sido surpreendente, 
com vários fechamentos de contratos”
Rodrigo Rodrigues - Proprietário da Realize

“ A Folha do Síndico me surpreendeu com o re-
torno do anúncio. Neste primeiro mês fechamos 
excelentes negócios.”
Wesley Rosa - Diretor Comercial

“ A parceria entre a Confiança Serviços e a 
Folha do Síndico com os anúncios veiculados 
tem trazido excelentes negocios e ampliaçao 
da empresa.”
Simone Feitosa - Diretora Comercial

Síndico Profissional
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Bem Estar
Mitos e verdades sobre a enxaqueca

Tomar a frente na administração de um condomínio 
pode, literalmente, significar garantia de desagradá-
veis dores de cabeça. Pior ainda quando essas dores 

são causadas pela temida enxaqueca. No mundo atual, de 
rotina muitas vezes estressante, a enxaqueca vem sendo re-
lacionada a alguns mitos. Confira nesta matéria o que é ver-
dade e o que é lenda.
 De acordo com o Dr. André Felicio, neurologista e médi-
co pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, cerca de 
95% das pessoas terão, no mínimo, uma crise de enxaqueca 
ao longo da vida. No entanto, há muitas dúvidas sobre o que 
realmente desencadeia a enxaqueca. Um dos mitos mais co-
muns é de que este mal é hereditário. Embora existam casos 
de enxaqueca familiares, é comum que indivíduos desenvol-
vam episódios de enxaqueca, esporádicos ou crônicos, sem 
que existam membros na família com uma dor semelhante.
 Outro mito é o de que a enxaqueca só acomete adultos. 
“A enxaqueca pode ocorrer em qualquer faixa etária, por 
exemplo, crianças e adolescentes, quando é mais comum em 
meninos que meninas, e pode ocorrer pela primeira vez em 
indivíduos acima de 60 anos. Esta, entretanto, não é uma si-
tuação comum e, normalmente, o médico responsável suge-
re investigação complementar por imagem, a fim de excluir 
outras causas potencialmente mais graves e que iniciam na 
terceira idade”, afirma o Dr. André Felício. 
 Como evitar? Os exames de tomografia ou ressonância 
de crânio fazem o diagnóstico da enxaqueca? Mito! Nenhum 
exame complementar faz diagnóstico de enxaqueca. Aliás, 
não é necessário qualquer exame de imagem do cérebro para 
diagnosticar esta síndrome. Existem indicações muito claras 
para solicitação de exames complementares na investigação 
de cefaleia, mas normalmente isto se deve a alguns sinais de 
alarme, com os quais o médico fica atento, para investigar 
situações específicas.
 Outra grande dúvida é se existem medicações especí-
ficas para o tratamento da crise de enxaqueca. A resposta é 
positiva: há, pelo menos, duas classes de medicações que 

são específicas para o tratamento das crises agudas de en-
xaqueca: os ergotamínicos e triptanos. “São remédios com 
diferentes ações farmacológicas, mas, de maneira geral, pro-
movem vasoconstrição cerebral. Uma vantagem dos tripta-
nos é que, além da tradicional via oral, existem formulações 
sob a forma de spray nasal e injeção subcutânea”, esclarece 
o médico.

As verdades
 Após desmitificar algumas suposições, é chegada a hora 
das verdades sobre a enxaqueca. Um dos comentários mais 
comuns em relação a este mal é o de que a dieta do indivíduo 
influencia a incidência de casos. Sim, existem alimentos que 
estão associados à enxaqueca, por exemplo, queijos amare-
los e outros derivados do leite, produtos enlatados, molho 
vermelho, bebidas alcoólicas, etc. Cabe ressaltar que esta 
lista de alimentos pode desencadear dor em alguns indivídu-
os, mas não em outros, ou seja, existem variações individu-
ais.

Muito remédio para dor de cabeça provoca mais dor de 
cabeça? Sim, responde o neurologista André Felício. “Exis-
tem diversas estratégias para tratar a enxaqueca, mas uma 
das principais é cortar o uso excessivo, muitas vezes abusi-
vo, dos analgésicos. Isto perpetua um ciclo vicioso de sen-
sibilização periférica e central, leva a efeito rebote e auxilia 
a perpetuar a enxaqueca”. Portanto, cuidado na automedica-
ção!
 Muitas mulheres alegam se sentirem melhores quando 
estão gestantes e, de fato, a enxaqueca é amenizada durante 
a gravidez. Caracteristicamente, a enxaqueca é muito mais 
frequente em mulheres do que homens justamente porque 
nelas, as flutuações hormonais, em uma pessoa suscetível, 
servem como fator desencadeante e agravante da dor. Du-
rante a gestação, entretanto, a grande maioria das mulheres 
experimenta um alívio das suas crises, em particular, no se-
gundo e terceiro trimestres.
 Existe enxaqueca sem dor? Sim, é possível! “Esta é uma 
situação incomum e curiosa. Sabemos que uma minoria dos 
indivíduos com enxaqueca pode desenvolver um tipo es-
pecial, conhecida por enxaqueca com aura. Este fenômeno 
nada mais é que um sinal neurológico focal que normalmen-
te antecede a dor, como por exemplo, a aura visual, na qual 
o indivíduo tem alterações visuais e só depois de 10 a 15
minutos desenvolve a crise propriamente dita”, assegura o
Dr. André.
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Jogo dos 7 erros
Encontre os 7 erros nas figuras abaixo:

As respostas estão disponíveis na próxima página dos Classíndicos Classificados

Palavras Cruzadas

 As inscrições estão abertas para os cursos gratuitos e as 
aulas são ministradas por especialistas de entidades parcei-
ras é técnicos do GDF e abordam temas como legislação de 
condomínios, engenharia e noções de contabilidade
 Com o objetivo de apoiar o trabalho de lideranças co-
munitárias, o Governo do Distrito Federal, por meio da Ad-
ministração Regional de Brasília, criou a Escola de Gestão 
Comunitária, um espaço voltado para a promoção de cursos 
e palestras para zeladores, porteiros, síndicos, empreendedo-
res, lideranças, prefeitos de quadras e membros de associa-
ções de moradores. Estamos com inscrições abertas para o 
curso de formação para síndicos, zeladores e porteiros.
 Os cursos são ministrados por especialistas de órgãos do 
GDF e de organizações parceiras, referência em suas áreas 
de atuação. Incluem temas como legislação de condomínios, 
noções de contabilidade, mediação de conflitos, relações in-
terpessoais, Brasília tombamento e regras para intervenção 
e a relação estado/sociedade civil no DF, engenharia dentre 
outros temas. As aulas iniciam em maio para zeladores, ju-
nho para síndicos em julho para porteiros e têm a aprovação 
como ótimo ou bom por 96% dos alunos das turmas anterio-
res.

O administrador Messias de Souza afirma que a inicia-

tiva é uma antiga reivindicação das lideranças, “a Escola de 
Gestão Comunitária é uma conquista de todos, pois sabemos 
o quanto é difícil e estressante o papel da liderança comu-
nitária  numa sociedade cada vez mais individualista com
conflitos permanentes”, avalia o administrador.

O coordenador da Escola de Gestão Comunitária Paulo 
Roberto Melo diz que “os cursos são muito bons com temas 
atuais ao fazer a inscrição em um curso gratuito você esta 
se preparando para ser uma liderança qualificada em nossa 
cidade ao fazer a inscrição no curso o aluno ao final recebe 
um certificado que pode variar de 80h/a para síndicos  ate 
7h/a para zelador o certificado e reconhecido pelo ministério 
da educação como curso livre”, diz o coordenador.

ADMINISTRAÇÃO VAI ÀS QUADRAS  

Curso de Formação para Síndicos
Local: Auditório da Administração Regional de Brasília 

(Setor Bancário Norte Bl K Ed. Vagner 1º subsolo).
Inscrições: Ate 17 de junho.

Dias: (sábados) 22 e 29 de junho, 06, 13, 20 e 27 e julho e 
03, 10, 17 24 e 31 de agosto de 2013.

Horário: 8h30 às 12h15.

Curso de Formação para Porteiros
Local: Auditório da Administração Regional de Brasília 

(Setor Bancário Norte Bl K Ed. Vagner 1º subsolo).
Inscrições: Ate 28 de junho.

Dia do curso: (quartas-feiras) 03 e 10 de julho de 2013.
Horário: 19h às 22h15.

Duvidas ligue: (61) 3329-0486 / 8497-2015

Inscrições: www.brasilia.df.gov.br

Cursos GRATUITOS para zeladores, 
síndicos e porteirosUtilidade Pública
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Mary Help Cabeleireiro
Salão Unisex
Sudoeste: 3342.5797

JR Office - Especializada 
em Assessoria Condominial
3362.0732 / 3361.4769

SIC Contabilidade
3242.5961 / 9645.4571

Servicol - Administradora 
de Condomínios
3435.5432
www.servicol.com.br

Shopping do EPI
Tudo para sua proteção
3028.7111

AJ Mendes Santos Ad-
vogados - Especializada 
em Advocacia Condominial 
3345.7686 / 9970.7017

Dr. Rogério Macedo de 
Queiroz - Advogado
8144.9870
www.queirozadvogado.com.br

Atacadão dos Uniformes
Uniformes Profissionais
3458.2471 / 3358.5557

Bordart Brasil
Bordados Computadorizados
3037.5451 / 9925.5445

ACESSÓRIOS

CONSERTOS

SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

MANUTENÇÃO PREDIAL

Marmitex Gostinho de 
Minas - Entrega sem cus-
tos adicionais 3042.7997 / 
8409.3393

Pastelaria São Carlos
A melhor pastelaria de Bra-
sília - 3234.0444

JR Office Imobiliária 
Contabilidade Imobiliária
3361.4344 / 9970.7873

Atual Persianas
3274.6262 / 3272.4139
atualpersianas@yahoo.com.br

Intercom
Segurança Eletrônica  
3374.2266 / 9644.3042

MS - Segurança Eletrônica 
4841.7227 / 9143.6021

Ponta Tecnologia  
3041.0286 / 8406.5879

Intermedium 
8666.8064 / 8215.9207

VIDRAÇARIAS

SALÃO DE BELEZA

MATERIAL DE LIMPEZA

SISTEMAS DE INCÊNDIO

AUTOMAÇÃO PREDIAL

IMÓVEIS
CORTINAS E PERSIANAS

TERCEIRIZAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA

SÍNDICO 
PROFISSIONAL

ASSESSORIA 
CONDOMINIAL

EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA

BORDADOS E 
UNIFORMES

ADVOCACIA 
CONDOMINIAL

LANCHES E 
REFEIÇÕES

TAPETES E 
ACESSÓRIOS

Realize Construções
Reformas e Manutenções 
preventivas em condomí-
nios 3381.4418 / 9298.6759

LGL Reformas e Cons-
truções - Especializada 
em condomínio 9230.1501

Jailton Instalações
Iluminando a sua casa 
3233.0345 / 9815.9331

DF Capital
Dedetizadora e desentupi-
dora 3965.6250 / 3965.6590

Renove
Construções e Reformas
9915.9997 / 8216.2252

Elétron
Consultoria, treinamento e 
manutenção 9936.4332

Fercal
Construção e Reformas
 3042.1295 / 7817.7966

Império - Vendas e assis-
tência técnica 3397.4281 / 
3597.5547

Silva Branco - Construto-
ra e Serviços 3382-3006 / 
3382-3007

Confiança 
Segurança, limpeza, zela-
doria, jardinagem
3222.4408 / 8579.0525

Universo 
Limpeza, conservação, por-
taria, segurança
3377.1002 / 9823.6345

UpGrade - Seu patrimônio 
merece o melhor
9230.1501 / 3358.1605

Proativa Serviços Gerais
Limpeza e conservação de 
condomínios 3965.7278 / 
7817.4904

Servlimp
Seu patrimônio em boas mãos
3301.9200
www.servlimp.com

Qualifoco
3327.3336
www.qualifoco.com

Sollo Serviços
3361.6004
www.solloservicos.com.br

FOX Serviços
3376.3640 / 9152.6622
foxservicosltda@hotmail.
com

EFernandes - Sistemas 
de Incêndio e Pára-Raios
3022.2455 / 8536.8697

ADMINISTRAÇÃO DE 
PATRIMÒNIO

Tigre - Assessórios para 
Condomínios - 3344.3721 / 
3344.1153

Ecoplast - Equipamentos 
e Acessórios - 3272.8107 / 
3032.3479

Sapataria Fontenele 
Bolsas, solados, malas... 
3233.7446

Shalon Refrigeração
Assistência técnica 
3568.2815 / 9216.1393

Vidraçaria Planalto
Vidros temperados, box e 
espelhos 3042-9091

Qualidade - Materiais 
de limpeza e descartáveis 
8448.5888 / 9360.5574

Visual da Limpeza
Materiais de limpeza
3377.3067 / 8595.9560 

Apartweb
Controle, gestão e agili-
dade em seu condomínio 
4001.5000

GSP - Grupo de Síndicos 
Profissionais
3361.4344 / 9970.7873

Alfredo Oton de Lima
Síndico Profissional
9972.6152

Real Capachos
Preços especiais para con-
domínios 3551.0051

Stof Car - Capas de prote-
ção para cabines de eleva-
dores 3273.2384

Natalina e Vilma - Reor-
ganização de Condomínios 
9824.9488 / 8244.4532

Encontre aqui tudo que você procura para seu condomínio de forma rápida e simplificada

CLASSÍNDICO DIRETO

(61) 3022-2717

Seu anúncio de forma 
simples e eficiente

Jogo dos 7 errosPalavras Cruzadas

Respostas Passatempo Classíndicos

*Sr. Síndico, recorte este Classíndico Direto e coloque na sua agenda ou em seu quadro de avisos.*
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Assessoria Condominial / Matéria Capa

Os 10 Maiores problemas dos 
Condominios e suas soluções 

Por Aldo Junior |

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Você pergunta e a 
Folha Responde

Encaminhe suas dúvidas para 
folhadosindico@hotmail.com

Anderson Cherches – Conse-
lheiro Águas Claras
Sou conselheiro e quero saber 
se no caso de obras necessárias 
mas não urgentes com despe-
sas excessivas, só é necessário 
maioria simples de presentes 
de condomínio?
R: De acordo com a lei (Código 
Civil, art. 1.341, § 3º) se as obras 
necessárias não forem urgentes e 
importarem em despesas exces-
sivas, somente poderão ser reali-
zadas após aprovação da assem-
bléia. Nesse caso, em vista da 
inexigibilidade legal de quorum 
qualificado, aprova-se referidas 
despesas pelo voto da maioria 
dos presentes em reunião devi-
damente convocada.

Mariângela Ferreira – Morado-
ra de Ceilândia-DF
Deixei dois jogos de roda do 
meu carro e do meu marido na 
garagem do condomínio pois 
não tenho como guardar no 
meu apartamento, nesse caso 
de quem é a responsabilidade 
segundo a lei? Obrigada.
R: O condomínio não tem o de-
ver de guarda e vigilância dos 
bens particulares dos condômi-
nos, salvo previsão expressa na 
convenção estabelecendo essa 
responsabilidade.

Os condomínios normal-
mente enfrentam grandes 
dificuldades com inúme-

ros conflitos entre os moradores, 
gerados pela convivência e proxi-
midade das famílias.  Confira abai-
xo os 10 maiores problemas e as 
soluções práticas para o bom con-
vívio entre os moradores. Vejamos:

1- Brigas entre vizinhos: Pro-
blemas como barulho, animais,
garagens, desrespeito aos horários,
o administrador deve administrar
respeitando o regulamento inter-
no e a convenção do condomínio.
Dessa forma estará amparado nas
decisões a serem tomadas, bem
como as eventuais punições a se-
rem aplicadas.

2- Fundo de reserva: Mui-
tos moradores têm dúvidas sobre
o que é o fundo de reserva e sua
utilização. A convenção do condo-
mínio determina o percentual que
costuma variar entre 5% a 10% do
valor do condomínio, sendo reco-
mendável mantê-lo em uma conta
separada daquela utilizada para as
despesas ordinárias. Sua utilização
é para casos emergenciais e deve
ser recomposto após a sua utili-
zação e levado esse assunto para
assembléia para conhecimento dos
condôminos.

3- Omissão do conselho fis-
cal: O conselho fiscal, por uma
situação política, pode prejudicar
o administrador, ou seja, não assi-
nar as pastas ou até esquecer-se de
fazê-las, por não se importar muito
com a situação, o que traz para o
administrador uma responsabilida-
de ainda maior e isolada.

4- Reformas e o quorum ne-
cessário: Muitos condomínios 
sofrem com esta situação, pois
é necessário cumprir os quoruns
para as obras, no entanto, os mo-
radores podem não colaborar e não
comparecer em assembléias para
esta resolução. Isso traz um retro-
cesso para o próprio condomínio,
deixando o administrador de mãos
atadas, adiando e atrasando as
obras.

5- Redução de custos: Uma das
maiores preocupações de quem
mora em condomínios é o valor
da taxa condominial. Para que o
edifício possua uma quota justa
e suficiente para honrar o paga-
mento dos compromissos mensais
como salários, impostos, água, 
luz, materiais, é necessário que o
administrador em conjunto com o
conselho fiscal trabalhem visando

reduzir custos com fornecedores, 
diminuir o desperdício dos consu-
mos de água e luz e estejam aten-
tos à necessidade de horas extras 
dos funcionários pois essa despesa 
onera consideravelmente a folha 
de pagamentos dos edifícios.

6- Prestação de contas: Mui-
tos edifícios têm problemas com
a apresentação das contas do con-
domínio. O administrador tem por
obrigação prestar contas sobre
sua gestão, devendo apresentar
mensalmente aos moradores um 
demonstrativo claro e de fácil en-
tendimento da movimentação fi-
nanceira do condomínio, detalhan-
do os recebimentos e pagamentos. 
Além disso, anualmente, essas 
contas devem ser aprovadas pelos 
condôminos.

7- Segurança: Os assaltos nos
condomínios têm se tornado fre-

qüentes. O cuidado a ser tomado 
tem que ser prévio, na contratação 
de funcionários, ou então, na veri-
ficação das pessoas que a empresa 
terceirizada envia, e até mesmo 
com a própria empresa de seguran-
ça, de câmeras, portões e alarmes. 
Além disso, os moradores deve-
riam combinar um sinal, alguma 
posição de estacionar o carro que 
demonstre que aquela pessoa que 
entrou junto, não é um convidado 
e sim um assaltante.

8- Ninguém quer assumir
como administrador: É difícil,
já que na verdade, a responsabili-
dade é muito grande. Neste caso,
melhor seria proporem a contrata-
ção de um administrador profissio-
nal.

9- O administrador não está
cuidando do condomínio 
como deveria: Neste caso, o ide-
al é que seja formada uma comis-
são de moradores que, posterior-
mente à verificação dos problemas
não resolvidos, organize uma reu-
nião pedindo soluções. No entan-
to, em caso de negativa, melhor a
destituição do administrador com
a substituição por um outro profis-
sional.

10- O administrador está fa-
zendo obras sem consultar 
ninguém: Esta é uma atribuição 
do conselho fiscal. O morador que 
não fizer parte do conselho pode 
procurar um membro do conselho 
e solicitar explicações a respeito. A 
partir daí, todos podem ser reunir e 
verificar não só as obras, como os 
orçamentos, os pagamentos feitos, 
e se as mesmas estão contribuindo 
para o condomínio.
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Entenda Direito

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 1357722 RS 2012/0259541-7 
(STJ) 

Data de publicação: 15/04/2013 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO NO RECURSO ESPE-
CIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE-
DESPESAS CONDOMINIAIS. PRE-
QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
SÚMULA 211/STJ.HARMONIA EN-
TRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E 
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. - A 
ausência de decisão acerca dos dispo-
sitivos legais indicadoscomo violados, 
não obstante a interposição de embar-
gos dedeclaração, impede o conheci-
mento do recurso especial. - O acór-
dão recorrido que adota a orientação 
firmada pelajurisprudência do STJ não 
merece reforma. - Agravo no recurso 
especial não provido. 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 1283386 SP 2011/0220839-7 
(STJ) 

Data de publicação: 10/05/2012 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO NO RECURSO ESPE-
CIAL. AÇÃO DE COBRANÇA 
DEDÉBITOS CONDOMINIAIS. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃOOU 
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊN-
CIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 
458, II, DOCPC. NÃO OCORRÊN-
CIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSEN-
TE. DEFICIENTE. SÚMULA284/
STF. FUNDAMENTO DO ACÓR-
DÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMU-
LA 283 /STF.REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 
HARMONIA ENTRE OACÓRDÃO 
RECORRIDO E A JURISPRUDÊN-
CIA DO STJ. DISSÍDIOJURISPRU-
DENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E 
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 
- Ausentes os vícios do art. 535 do
CPC , rejeitam-se os embargos dede-
claração. - Devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, efun-
damentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar apresta-
ção jurisdicional, não há que se falar
em violação dos arts. 165 e 458 , II ,
do CPC . - A ausência de fundamen-
tação ou a sua deficiência implica o
nãoconhecimento do recurso quanto
ao tema. - A existência de fundamento
do acórdão recorrido não impugnado
-quando suficiente para a manutenção
de suas conclusões - impede aaprecia-
ção do recurso especial. - O reexame
de fatos e provas em recurso especial
é inadmissível. - O acórdão recorrido
que adota a orientação firmada pelaju-
risprudência do STJ não merece refor-
ma. - O dissídio jurisprudencial deve
ser comprovado mediante o cotejoana-
lítico entre acórdãos que versem sobre
situações fáticasidênticas. - Agravo no
recurso especial não provido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AgRg nos EDcl no Ag 1325542 RS 

2010/0120476-3 (STJ) 

Data de publicação: 21/09/2011 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. RAZÕES-
QUE SE LIMITAM A AFIRMAR, 
GENERICAMENTE, A PRESENÇA 
DOS REQUISITOSDO RECURSO 
ESPECIAL E A REPISAR AS RA-
ZÕES DO REFERIDO RECURSO, O 
QUENÃO ATENDE À EXIGÊNCIA 
DA SÚMULA 182 DO STJ. ACÓR-
DÃO RECORRIDO QUE,ADEMAIS, 
SE ALINHA COM A JURISPRU-
DÊNCIA DO STJ. ILEGITIMIDADE 
ATIVAPARA COBRANÇA DE EN-
CARGOS CONDOMINIAIS. PREVI-
SÃO CONTRATUALESPECÍFICA. 
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 
1. Se as razões do agravo regimental
se limitam a afirmar,genericamente, a
presença dos requisitos de admissibili-
dade dorecurso especial e a transcrever
as razões do referido recurso, semim-
pugnar o fundamento da decisão agra-
vada, incide a Súmula 182 doSTJ. 2.
Ainda que transposto o referido óbice,
o acórdão recorrido sealinha com a
jurisprudência do STJ, no sentido de
que é válida acláusula que estende a
responsabilidade do fiador até a entre-
ga daschaves. Precedentes. 3. Quanto
à alegação de ilegitimidade ativa para
a cobrança deencargo condominial,
tendo o tribunal de origem afirmado
haverprevisão contratual específica a
respeito, fica a pretensão barrada,no
ponto, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4.
Agravo regimental a que se nega pro-
vimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 
657386 SP 2004/0061230-1 (STJ) 

Data de publicação: 18/12/2008 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. CO-
BRANÇA DE COTAS CONDOMI-
NIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER 
REM. AGRAVO REGIMENTAL IM-
PROVIDO. O acórdão recorrido apli-
cou regularmente a jurisprudência des-
ta Corte, no sentido de que a cobrança 
de cotas condominiais, por se tratar de 
obrigação propter rem, pode ser pro-
posta tanto contra o promitente vende-
dor quanto o promissário comprador. 
Agravo regimental improvido. 

TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 
23833 SP 0023833-22.2004.4.03.6100 

(TRF-3) 

Data de publicação: 26/07/2012 

Ementa: DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRA-
VO INOMINADO. REFIS. CON-
DOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE 
ADESÃO. JURISPRUDÊNCIA 
CONSOLIDADA. RECURSO DES-
PROVIDO. 1. Firme a jurisprudência 
no sentido de que condomínios são 

aptos a aderir a parcelamento (REFIS), 
porque equiparados às pessoas jurídi-
cas, para fins tributários, não se confi-
gurando ofensa ao artigo 111 , CTN . 2. 
Agravo inominado desprovido. 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMEN-

TO AgRg no Ag 1086516 PR 
2008/0182781-9 (STJ) 

Data de publicação: 14/04/2009 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RESPONSABILIDADE DO CON-
DOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA. 
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGI-
MENTAL IMPROVIDO. - O entendi-
mento do Acórdão recorrido no sentido 
de que quando o síndico extrapola os 
limites da competência atribuída por 
lei ou convenção, o condomínio não se 
responsabiliza pelos seus atos está em 
sintonia com a jurisprudência deste Su-
perior Tribunal de Justiça. Aplicável, 
portanto, à espécie, o óbice da Súmu-
la 83 desta Corte. Agravo Regimental 
improvido 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL AgRg no 
REsp 698105 RJ 2004/0151762-8 

(STJ) 

Data de publicação: 28/10/2008 

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. 
CRÉDITO ORIUNDO DE DESPE-
SAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. 
EXECUÇÃO. PREFERÊNCIA. INCI-
DENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBRIGA-
TORIEDADE DE INSTAURAÇÃO 
PELO JULGADOR. I - O crédito 
oriundo de despesas condominiais em 
atraso, constitui obrigação proter rem 
e, por isso, prefere ao crédito hipote-
cário no produto de eventual arremata-
ção. II - Ao incidente de uniformização 
de jurisprudência suscitado pela parte 
não está o julgador obrigado a instau-
rá-lo. Agravo Regimental improvido 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL AgRg no 
REsp 773285 RJ 2005/0133299-8 

(STJ) 

Data de publicação: 14/12/2007 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 
CRÉDITOS CONDOMINIAIS E 
HIPOTECÁRIOS. PREFERÊNCIA. 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRU-
DÊNCIA. - O crédito condominial, 
porque visa à proteção da coisa, prefere 
ao crédito hipotecário. - O Art. 476 não 
obriga o Tribunal a suscitar incidente 
de uniformização da jurisprudência. 

Encontrado em: ARTIGO 476 , DO 
CPC - UNIFORMIZAÇÃO DE JU-
RISPRUDÊNCIA STJ - AGRG NO 
RESP 465633 -MG , AGRG NO 
RESP... 603755 -SP ARTIGO 476 , 
DO CPC - UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA STJ - AGRG NO 
RESP 465633 -MG , AGRG 

Atualização de 
Convenções de 

Condomínio

O Novo Código Civil (Lei 
10.460/2002) introdu-
ziu inúmeras mudanças 

nas regras sobre os condomínios 
edilícios (de casas ou apartamen-
tos) e muitos foram (e ainda são) 
os que buscam adaptar e atualizar 
suas convenções a esta nova rea-
lidade. Todavia, a maioria esbar-
ra na exigência da concordância 
de 2/3 dos condôminos, o que 
assusta, dada a pouca participa-
ção nas assembléias, e acaba por 
desestimular esta atualização.

 Apesar de aparentemente tra-
balhosa, a adaptação da conven-
ção condominial ao Novo Códi-
go Civil pode ser um instrumento 
perfeito para corrigir distorções 
originais (muitas conveções fo-
ram criadas pelos próprios cons-
trutores, que decidiram morar 
nos edifícios e criaram regras 
casuísticas em seu benefício), 
além de proteger os interesses do 
condomínio e garantir a boa con-
vivência a partir de regras mais 
claras, justas e de fácil aplicação.

 Para vencer a barreira (ina-
fastável) do quórum qualificado 
de 2/3 tem-se adotado a prática 
de convocar uma assembléia para 
deliberar sobre a dita alteração 
da convenção. Esta assembléia 
pode determinar que, além da 
alteração em si, os condôminos 
poderão se fazer representar por 
procuração em outra assembléia, 
na qual será aprovada a redação 
final. Da mesma forma, poderá 
dispor que será aceita a manifes-
tação expressa de concordância 
do condômino com uma minuta 
que receber, com a redação final. 
É fundamental que a procuração, 
ou o “de acordo” com a redação 
final sejam assinados com firma 
reconhecida. Assim se consegue 
obter os 2/3 necessários à altera-
ção.

 Para que se obtenha uma 
redação em sintonia com os an-
seios dos condôminos, além de 
um advogado, que auxilie na ela-
boração das minutas, cuide de to-
das as questões de ordem técnica 
do texto final e preste os esclare-
cimentos necessários nas assem-

bléias que tratarão do assunto, 
é recomendável constituir uma 
comissão que fique responsável 
pela tarefa.

 Fechado o esboço, faz-se a 
apresentação do mesmo indivi-
dualmente a cada condômino, 
mediante protocolo, com prazo 
determinado para que cada um se 
manifeste sobre o texto original e 
dê suas sugestões.

 A partir desta consulta, ela-
bora-se uma segunda com todas 
as sugestões apresentadas e dis-
cutidas pela comissão e o advo-
gado, que será apresentada aos 
condôminos em assembléia. Esta 
minuta deve ser novamente are-
sentada a todos os condôminos 
individualmente. Aqueles que 
quiserem poderão manifestar seu 
“de acordo” ou outorgar procura-
ção com poderes específicos para 
aprovação da minuta.

 Todo este procedimento tam-
bém serve para alterar o Regi-
mento Interno do Condomínio. O 
Art. 1.351 do Código Civil esti-
pulava o mesmo quórum de 2/3 
para as alterações no Regimento 
Interno, mas a Lei 10.931/2004, 
que promoveu mudanças no Có-
digo Civil, suprimiu a exigência, 
criando um vácuo preenchido 
pela jurisprudência. De acordo 
com o Enunciado 248, da III Jor-
nada de Direito Civil, do Conse-
lho da Justiça Federal, “O quo-
rum para alteração do regimento 
interno do condomínio edilício 
pode ser livremente fixado na 
convenção.”. Entendemos que 
se a mesma nada dispõe sobre o 
assunto, é prudente que se atenda 
à exigência de aprovação por 2/3 
dos condôminos.

 Fundamental: Para que as 
regras da Convenção possam ser 
oponíveis contra terceiros (um 
eventual comprador de uma uni-
dade, após a retificação da Con-
venção, por exemplo) ela deve 
ser registrada no Registro Geral 
de Imóveis onde se encontra o 
condomínio.

Por: Igor de Freitas - Advogado
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Manutenção
Para-raios devem receber 

vistoria anual

Por Cecília Lima | Associação de 
moradores ou 
condomínio?

Entenda as diferenças 
entre um e outroUm condomínio, por menor 

que seja, exige bastante 
atenção e organização por 

parte de seu administrador. São 
contas a pagar, funcionários para 
gerenciar, obrigações tributárias a 
cumprir, conflitos entre vizinhos 
para apaziguar... e a lista segue. 
Dentre os vários compromissos a 
honrar no cotidiano do síndico, as 
manutenções periódicas devem es-
tar sempre em dia.

 O Jornal do Síndico já men-
cionou em diversas matérias a ne-
cessidade de se montar – e seguir 
à risca – um calendário com todas 
as revisões que precisam ser feitas 
na estrutura predial. Os componen-
tes são muitos: piscina, elevadores, 
caixas d’água e de gordura, gera-
dores, extintores de incêndio etc.

Muitas vezes, preocupado com 
o que está mais visível aos olhos
(a exemplo dos itens citados), o
síndico esquece de um pequeno e
discreto equipamento que fica no
topo do prédio: o pára-raio. Ape-
sar de ficar meio escondido em um
lugar de difícil acesso, ele é uma
peça fundamental para garantir a
segurança dos condôminos e tam-
bém a funcionalidade de seus ele-
trodomésticos.

 Popularmente conhecido como 
“pára-raio”, o Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA) protege a estrutura do edi-
fício contra as descargas elétricas, 
bem como as pessoas que circulam 
pelo condomínio no momento de 
uma queda de raio, evitando que 
a descarga elétrica contida nele 
percorra as instalações elétricas. 
Com o equipamento, a energia é 
conduzida até atingir o solo. Sem 
a proteção adequada, o raio pode 
danificar a estrutura do edifício e 
colocar em risco a segurança dos 
condôminos. 

 Os critérios para obrigatorie-
dade da instalação de pára-raios 
pode varias entre as legislações 
estaduais, mas, via de regra, é uma 

exigência para prédios a partir de 
30 metros de altura. A tendência, 
porém, é que os prédios novos se-
jam já planejados com o SPDA. 
Sempre que o SPDA é instalado, o 
engenheiro responsável deve emi-
tir um relatório técnico e a Anota-
ção de Responsabilidade Técnica 
(ART) da instalação. Esta ART 
deve ser renovada anualmente, a 
cada manutenção.

 Determinadas edificações 
podem necessitar de mais de um 
pára-raio. Isso porque o SPDA de 
um prédio deve ser dimensionado 
de acordo com suas características 
estruturais, sempre obedecendo 
à NBR 419-2001. As orientações 
sobre instalação e manutenção do 
equipamento deve ser dada por 

uma empresa especializada, devi-
damente credenciada pelo Crea.

Periodicidade

 Apesar de estarem longe dos 
olhos e praticamente imperceptí-
veis, a manutenção dos pára-raios 
não deve ser negligenciada. O 
ideal é que o síndico agende uma 
vistoria anual para verificar as con-
dições da peça: a resistência do 
aterramento, troca de isoladores 
oxigados, pintura do mastro (anti-
corrosiva), cabos bem tensionados. 
Essa revisão pode ser antecipada 
sempre que tiver reformas e pin-
turas no prédio, ou após forte tem-
pestade.

Com a extinção da antiga 
lei dos condomínios e in-
corporações (lei 4591/64), 

tanto os condomínios quanto as 
associações agora são regidas pelo 
Novo Código Civil.

 As associações se caracterizam 
como sociedades civis, que obrigm 
somente aqueles que expressa-
mente aderem a elas, assinando 
o devido documento. Quem entra
para uma associação fica obrigado
aos termos do contrato que assina,
bem como aos termos do estatuto,
mesmo que não os aprove. Porém,
é possível sair da associação com
o simples envio de uma carta pro-
tocolada a seu presidente. Assim,
aqueles que não participarem des-
sas associações de moradores não
estão obrigados a qualquer tipo de
pagamento ou subordinação. As
associações são reguladas a partir
do artigo 53 do novo Código.

 No condomínio, por sua vez, 
quem adquire um imóvel fica obri-
gado aos termos da Lei e à conven-
ção, ainda que não tenha concor-
dado com ela. Mas, enquanto na 

associação se desobriga dela quem 
simplesmente se retira, no condo-
mínio somente se desobriga quem 
vende seu imóvel. As Leis condo-
miniais estão descritas no Novo 
Código a partir do artigo 1.331.

 Vilas de casas, ruas sem saída, 
em que parte dos moradores se jul-
gam no direito de fechar a entrada 
com cancelas e guaritas que blo-
queiam vias públicas são aberra-
ções jurídicas insustentáveis, quer 
frente à legislação municipal, quer 
perante o Código Civil. E mais: a 
rigor, não existe o mínimo amparo 
legal para que um ‘segurança’ de 
uma tal associação se ache no di-
reito de interpelar alguém e muito 
menos de impedir que qualquer 
pessoa ande livremente por uma 
via pública.

 Finalmente, vale repetir que, 
decididamente, ninguém poderá ser 
forçado, com base em qualquer lei 
em vigor e por via judicial nenhu-
ma, a contribuir com cota-parte nas 
despesas geradas por mera associa-
ção de moradores à qual não aderiu 
ou que dela licitamente se retirou.
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Repeteco
Multa não cobre o dano

Direito do Trabalho
Saiba como a Lei 

regulamenta a folga para 
o casamentoDias atrás lemos artigo 

publicado em jornal de 
Curitiba no qual o aumen-

to defende o percentual de mul-
ta estabelecido pelo novo código 
Civil (de até dois por cento),sob 
o argumento de que é suficiente
para cobrir os danos sofrido pelo
condomínio no caso de atraso do
pagamento do rateio das despesas
comuns. Não anotamos o nome do
autor. Não anotamos o nome do
auto e nem convém mencioná-los.

 A questão não é exatamente 
jurídica, mas econômica. Ou finan-
ceira. Qual seria o valor “mais jus-
to” a ser aplicado a quem se atrasa 
no cumprimento de sua obrigação 
fundamental de prover recursos 
para que o síndico - administra-
dor comum - efetue, em nome de 
todos, o pagamento das despesas 
necessárias à manutenção do pré-
dio? Ou então, que ônus e prejuízos 
atingem o condomínio quando, por 
falta de dinheiro, algumas contas 
são pagas com atraso ou quando 
o síndico, agindo com responsa-
bilidade, recorre a empréstimo ou
adiantamentos bancários.

 Qualquer conta que se faça 
mostrará que muito mais do que 
dois por cento de acréscimo será 
preciso promover para o atendi-
mento de multas ou juros de qual-
quer espécie. Se não pagar o salário 
dos empregados rigorosamente em 
dia, a multa que incide é de 100% 
(cem por cento); sim, dobra o valor, 
conforme normas da consolidação 
das leis do trabalho. Se os impostos 
forem deixados de lado, as multas 
variam de 10 a 30% ou mais. So-
mente no caso de fornecedores de 
água, luz e telefonia a multa será 
equivalente a dois por cento.

      Quanto aos juros, todos sabe-
mos que não há, no Brasil, crédito 
com juros iguais ou superiores a 

dois por cento ao mês. Desconto 
de títulos está na faixa de 4 a 6% 
conta garantida, de 5 a 8%; cheque 
especial, de 7 a 11%; crédito pes-
soal em financeiras, de 9 a 13% ao 
mês e assim por diante. Além dis-
so, o tomador do dinheiro é obri-
gado a cumprir muitas exigências 
burocráticas e a pagar taxas, o que 
acaba anerando ainda mais o custo 
do dinheiro.

 No caso da multa por inadim-
plemento, seu valor (de “até dois 
por cento” segundo o código Ci-
vil) é cobrado somente uma vez e 
não todas os meses, como os juros. 
Caso o condômino fique três, cin-
co, dez ou vinte meses sem pagar, 
o síndico só poderá cobrar-lhe o
Maximo dois por cento de multa,
incidente sobre o total do débito.

 Se ao menos fosse possível 
cobrar dois por cento de multa ao 
mês, até o limite de dez meses, ou 
seja, 20% no Maximo, o prejuízo 
dos condôminos seria menor. As-
sim mesmo, não teriam os edifícios 
qualquer vantagem no atraso do 
pagamento das taxas, pois o crédi-
to, além de cão, é muito difícil de 
obter. Nem se diga que isto pode 

ser evitado, fazendo um rateio do 
déficit do condomínio.

 Ora, para financia os inadim-
plentes os demais condôminos pre-
cisam recorrer a empréstimos pes-
soais ou sacar de suas poupanças, 
o que representa um encargo para
eles, equivalente ao juro pago ou
ao custo da oportunidade perdida.

 O fato é que o dinheiro tem um 
preço e ninguém gosta de financiar 
– compulsoriamente – os gastos
de outrem, mesmo que seja o mais
simpático vizinho.

 Quem atrasa deve ressarcir na 
integra o prejuízo que causou. A 
lei, portanto, precisa se mudada.

PS. Por uma questão de honestida-
de, o leitor precisa saber que somos 
advogados de número elevado de 
condomínios e temos participação 
em empresas que trabalham com 
“garantia de condomínio” (adian-
tamento de valores de taxas não 
pagas).

Autor do TPD - direito imobiliá-
rio, do guia do condomínio IOB e 
colaboradores do Jornal Folha do 
Síndico.

Art. 473 – O empregado poderá 
deixar de comparecer ao serviço 
sem prejuízo do salário:

I – até 2 (dois) dias consecutivos, 
em caso de falecimento do cônju-
ge, ascendente, descendente, irmão 
ou pessoa que, declarada em sua 
Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, viva sob sua dependência 
econômica;

II – até 3 (três) dias consecutivos, 
em virtude de casamento;

III – por 1 (um) dia, em caso de 
nascimento de filho, no decorrer da 
primeira semana;

** Nos termos do art. 10, §1°, do 
ADCT, referido prazo passou para 
5 dias, até que seja disciplinado o 
art. 7° XIX, da Constituição Fede-
ral.

IV – por 1 (um) dia, em cada 12 
(doze) meses de trabalho, em caso 
de doação voluntária de sangue de-
vidamente comprovada;

V – até 2 (dois) dias consecutivos 
ou não, para o fim de se alistar elei-
tor, nos termos da lei respectiva;

** Caput e incisos I a V com reda-
ção determinada pelo Decreto-lei 
n° 229, de 28 de fevereiro de 1967

VI – no período de tempo em que 
tiver de cumprir as exigências do 
Serviço Militar referidas na letra c 
do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 
de agosto de 1964 (Lei do Serviço 
Militar).

Por Luiz Fernando de Queiroz |

** Inciso VI acrescentado pelo 
Decreto-lei n° 757, de 12 de agosto 
de 1969.

VII – nos dias em que estiver com-
provadamente realizando provas 
de exame vestibular para ingresso 
em estabelecimento de ensino su-
perior.

** Inciso VII acrescentado pela Lei 
n° 9471, de 14 de julho de 1997.

VIII – pelo tempo que se fizer ne-
cessário, quando tiver que compa-
recer a juízo. (Acrescentado pela 
Lei n.º 9.853, de 27-10-99, DOU 
28-10-99)

** Inciso VIII acrescentado pela 
Lei n° 9853, de 27 de outubro de 
1999.

IX – pelo tempo que se fizer ne-
cessário, quando, na qualidade de 
representante de entidade sindical, 
estiver participando de reunião ofi-
cial de organismo internacional do 
qual o Brasil seja membro. (Acres-
centado pela Lei n.º 11.304, de 
11.05.2006, DOU 12.05.2006)

** Inciso IX acrescentado pela lei 
n° 11304, de 11 de maio de 2006.
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Legislação
Exigência de exames médicos 
funcionais deve ser obedecida

Estar em dia com as obriga-
ções patronais é fundamen-
tal para não cair entraves 

jurídicos com funcionários. A me-
lhor forma de evitar litígios traba-
lhistas é seguir à risca o que diz a 
legislação. Além do aspecto legal, 
cumpre-se também o dever mo-
ral de tratar com dignidade todo e 
qualquer trabalhador.

 Os procedimentos começam 
desde o início, quando da contrata-
ção do empregado. O Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional (PCMSO) – procedimento 
legal estabelecido pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho – de-
termina a realização obrigatória 
dos exames médicos admissional, 
periódicos, de retorno ao trabalho 
(após afastamento por doença ou 
acidente), de mudança de função e 
demissional.

 O exame médico admissional 
é obrigatório e deve ser realizado 
por médico do trabalho sem qual-
quer custo para o empregador e 
antes que ele assuma suas funções, 
conforme dispõe o item 7.4.3.1 da 
NR 7. Trata-se de uma avaliação 
clínica para verificar as condições 
gerais de saúde do candidato que 
se pretende contratar. 

 Deve ser averiguado o seu es-
tado de saúde com vistas às fun-
ções que exercerá na empresa, bem 
como analisar se as tarefas que se-
rão realizadas poderão provocar 
alguma doença ou então agravar 
outra que o candidato já possua. 
A avaliação médica exigida deve-
rá ser sempre compatível com as 
funções exercidas pelo empregado 
na empresa. Em caso de dúvidas, o 
empregado tem o direito de ques-
tionar o médico do trabalho qual 
o motivo da realização do referido
exame.

 Além da avaliação clíni-
ca, o médico do trabalho pode-
rá solicitar ao candidato exames 
complementares específicos, em 
conformidade com a função que 
exercerá. Basicamente, os exames 
são: avaliação clínica (exame físi-
co e mental) e exames complemen-
tares, realizados de acordo com os 
termos especificados na NR 7, para 
trabalhadores submetidos a riscos 
ocupacionais específicos.

 De acordo com a coordenadora 
da área de relações do trabalho do 
escritório Sevillha, Arruda Advo-
gados, Márcia Bello, em relação 
ao exame toxicológico, que avalia 
a utilização de substâncias aluci-
nógenas, poderá ser solicitado pelo 
futuro empregador, mas com extre-
ma cautela, pois poderá representar 
violação à intimidade e discrimina-
ção ao candidato.

 “Deverá haver uma justifica-
tiva médica para a realização do 
exame, tendo em vista a função 
que será desempenhada pelo can-
didato, que, na hipótese do uso de 
substâncias alucinógenas poderá 
tornar-se de risco para ele e para 
a coletividade, como os motoris-
tas de ônibus e de transportadoras, 
operadores de máquinas, de em-
pilhadeiras e outros trabalhos que 
exigem extrema atenção e contro-

le”, justifica.

 Durante o período de vigência 
do contrato de trabalho, o empre-
gado é obrigado a se submeter aos 
denominados exames periódicos, 
que consistem em avaliação clínica 
geral e também em exames com-
plementares, mais específicos e 
detalhados, para avaliar eventuais 
riscos à saúde, em conformidade 
com as atividades que estão sen-
do exercidas. Não haverá qualquer 
custo para o empregado.

 É importante ressaltar que o 
INSS poderá ingressar com ação 
de regresso em face da empresa 
visando o ressarcimento de valores 
gastos pela Previdência com afas-
tamentos por acidente do trabalho, 
doença profissional e aposentado-
ria por invalidez, nos casos em que 
a atividade desempenhada pelo se-
gurado acarretou o surgimento de 
doenças ou agravou as já existen-
tes.

 “A empresa deverá ser rigoro-
sa em relação à avaliação médica 
que é realizada para os candidatos 
ao emprego e para aqueles que já 
estão trabalhando, não se omitindo 
na solicitação de exames comple-
mentares e assumindo integral-
mente os seus custos”, orienta 
Márcia Bello.
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Obras de arte valorizam o 
condomínio

Decoração

Conheça os diversos tipos de quoruns nos condomínios 
Convivência

Uma das funções da arte 
é transmitir beleza e en-
cantamento. É possível se 

utitizar desta estética para trans-
formar um ambiente e é por isso 
que a instalação de obras de arte 
em condomínios residenciais vem 
se tornando uma tendência. Além 
de embelezar, agrega-se valor ao 
patrimônio coletivo que passa a 
contar com uma peça que pode se 
valorizar com o tempo. 

 Obedecendo ao ditado de que 
a primeira impressão é a que fica, 
é cada vez mais impactante e cheia 
de estilo são as obras de arte. Elas 
tornam o ambiente mais sofisti-
cado e roubam olhares que, logo, 
se tornam fascinados. A arquiteta 
Adriana Morávia conta o que as 
artes agregam a esse espaço: “As 
obras, sejam elas esculturas de pa-
rede, pintura em telas ou gravuras, 
complementam o ambiente e, por 
meio delas, é possível imprimir 
cores na decoração”.

 Ela ensina quais critérios de-
vem ser usados na hora de esco-
lher as obras que irão compor o 
décor de edifícios: “Deve-se esco-
lher obras abstratas e menos pes-
soais. Além disso, o local escolhi-
do para expor as obras deve ser de 
destaque no hall, de preferência de 
frente para a entrada”.

O artista plástico Jocimar Ta-

vares lembra que, geralmente, as 
peças usadas em halls de prédios 
são maiores, exatamente para que 
se destaquem. “A maior peça que 
fiz para esse tipo de ambiente ti-
nha três metros de altura”, revela. 
Segundo o profissional, que faz 
esculturas em formatos orgânicos 
usando o aço como matéria prima, 
suas peças são muito bem aceitas. 
“Minhas obras caem bem na deco-
ração. Elas acrescentam beleza ao 
projeto”, salienta.

 Jocimar explica que tipo de 
peça é mais indicada para esse 
ambiente: “Um hall pede peças 

mais vistosas, a maioria que pro-
duzo para este local é em aço inox. 
Peças com esse perfil são deslum-
brantes e muito belas”.

FIQUE SABENDO!

 Em João Pessoa, capital da 
Paraíba, a legislação local prevê 
a obrigatoriedade de instalação 
de obras de arte em prédios resi-
denciais. Trata-se especificamen-
te da lei municipal de nº 5.738, 
que estabelece essa exigência em 
construções públicas e privadas da 

O conceito de quorum tem 
suscitado dúvidas que 
merecem ser esclarecidas, 

pois essa questão traz inúmeros 
questionamentos e incertezas por 
parte dos síndicos e dos condômi-
nos para deliberar sobre os assun-
tos da coletividade condominial.
O quorum é o número mínimo de 
condôminos presentes na assem-
bleia geral para se iniciar e para 
deliberar sobre matérias comuns e 
especiais. Para fins de deliberação, 
os quóruns são classificados como 
maioria qualificada, absoluta ou 
simples.
 O quorum que exige maioria 
absoluta é aquele que leva em con-
sideração a totalidade do condomí-
nio. Compreende mais da metade 
do número total dos condôminos, 
computando-se os presentes e au-
sentes na assembleia, ou seja, é o 
primeiro número inteiro superior a 
metade. 
 A maioria simples é aquela 
que compreende mais da metade 
dos votantes que estão presentes 

Capital que tenham área superior 
a dois mil metros quadrados. A lei 
foi criada como um incentivo à 
cultura, porém ainda não é total-
mente obedecida pelas construto-
ras.

 A capital paraibana não é a 
única. Pelo contrário, sua lei foi 
inspirada no que já reza a legisla-
ção de outros municípios brasilei-
ros, a exemplo da cidade do Reci-
fe, capital pernambucana, uma das 
pioneiras na criação dessa lei, há 
cerca 40 anos e, que disseminou a 
ideia entre outras capitais.

(Redação com Mão Dupla)

na assembleia, ou a que representa 
o maior resultado da votação, ou
seja, 50% mais um dos presentes
na assembleia. Ao ser adotado o
sistema de deliberação por maio-
ria simples, deve-se sempre escla-
recer com precisão qual o critério
que irá prevalecer para determina-
da deliberação, se esta vier a ofere-
cer diversas opções. Dessa forma,
ao obter a maioria relativa/ocasio-
nal evita-se confusão na votação
ou a necessidade de nova votação
entre as duas opções mais votadas
dentre várias outras.

A votação pela maioria sim-
ples é utilizada, por exemplo, para 
eleição de síndico ou aprovação da 
prestação de conta, sendo impor-
tante implantá-la de forma mais 
ampla na convenção, pois prestigia 
a quem comparece. Não é racional 
os ausentes criarem situações que 
inviabilizam as deliberações que 
são fundamentais para a condução 
do condomínio.
A maioria qualificada é um núme-
ro mínimo de votos para aprovação 
de matérias especiais, previstas na 

lei ou na convenção, estabelecida 
em relação ao total de membros 
de um condomínio, sendo sem-
pre superior a maioria absoluta. A 
maioria qualificada mais comum é 
a de 2/3 ou 3/5, ou seja, sempre de 
forma fracionada. 
 Cito, como exemplo, num 
edifício com 11 condôminos, o 
quorum de 2/3 será de oito condô-
minos. Deve-se levar em conside-
ração a totalidade dos presentes e 
ausentes que poderiam participar 
da assembleia de forma legítima. 

Multa Impossível
 Há equívocos na redação do 
Código Civil (C.C) quanto aos 
quóruns de votação, o que tor-
na essencial criar cláusulas na 
convenção que venham a evitar 
polêmicas. Por exemplo, é im-
praticável, num edifício com cem 
unidades, obter o quorum mínimo 
de 65 votos para aplicar uma multa 
contra o condômino que não cum-
pre seus deveres. É ilógico o quo-
rum de ¾ previsto no art. 1.337 do 

C.C para punir o morador com rei-
terado comportamento antissocial.
A solução é inserir na convenção
autorização para o síndico multar
e normas que validem essa multa
inclusive numa cobrança judicial,
o que realmente exige muita técni-
ca jurídica.

Direito de Propriedade
 A unanimidade dos condômi-
nos é exigida no caso de votação 
que afeta o direito de propriedade 
do condômino. Pode ainda, mes-
mo que ocorra uma aprovação 
maciça na assembleia, um condô-
mino impedir uma obra, caso esta 
gere danos à sua unidade, a ponto 
de desvalorizá-la ou prejudicar seu 
uso. 
A aprovação de deliberação com 
o quorum irregular poderá resul-
tar na nulidade da exigência de
pagamento de uma taxa extra ou
mesmo invalidar um contrato ou
multa, gerando assim o fracasso
de um processo judicial, além de
perda de tempo e dinheiro.
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Com todo respeito, 
mas na falta de tu, 

vai tu mesmo!
Quando o destino impõe 
o voluntarismo na linha

de frente da gestão
condominial

Gestão Condominial Seguro de condomínio
Qual tipo de condomínio deve ter 

seguro? 

A primeira vez a gente nun-
ca esquece. A frase que já 
deu motivos para títulos de 

livros, músicas e até convites inde-
corosos, cabe muito bem para um 
tanto de outros momentos que a 
vida nos prega, inclusive para ad-
ministrar um condomínio. É claro, 
a conseqüência da situação não se 
mostra diferente: vivenciar o inu-
sitado, testar o proibido, temer o 
desconhecido, e por aí vai...
 A novidade de gestão no pa-
pel de síndico também contém 
todos os ingredientes para ser ex-
perimentado de forma traumática 
ou passada sem tropeços e cri-
ses. Para que a missão dê certo é 
preciso cercar-se de bom-senso, 
prudência, agilidade e tolerância 
- muita tolerância! Afinal, está em
jogo o compromisso de desenvol-
ver – bem – todas as atribuições
que cabem ao administrador de
condomínio.

Lisandri Cleófitas, protagonis-
ta imaginário dessa estória, não se 
sente diferente de todos aqueles, 
que como ele, não tiveram outra 
alternativa a não ser se colocar 
como voluntário na primeira ex-
periência como síndico, sem re-
muneração. Assumiu um condo-
mínio depois de duas gestões, de 
dois anos cada, que recuperaram 
uma herança maldita deixada por 
uma conseqüência de períodos de-
sastrosos, que deixaram um rastro 
de trapalhadas, desmoralização e 
ações financeiras suspeitas. 

Felizmente sua tarefa come-
çava em condições satisfatórias: 
contas pagas, poupança financeira, 
rotina de serviço e manutenção em 
dia, imóvel valorizado, pequena 
inadimplência, plano de trabalho 
definido. Lisandri assumia a ges-
tão de um condomínio com 16 
unidades residenciais, num edifí-
cio sem elevador e a prestação de 
serviços gerais terceirizada, com 
carga horária diária de quatro ho-
ras do profissional disponibilizado 
pela empresa.

As condições favoráveis trans-
mitidas pelo síndico anterior possi-
bilitaram ao novo administrador, e 
aos seus dois parceiros conselhei-
ros, a perspectiva de dar continui-
dade a uma boa gestão. A primeira 
preocupação foi tomar consciência 

de todo funcionamento do condo-
mínio e de adotar providência ao 
que estava previsto na intervenção 
anual do prédio, como atualizar a 
recarga de todos os extintores das 
áreas comuns do patrimônio con-
dominial. Daí por diante, a gestão 
poderia ser tocada sem atropelos, 
com as demais tarefas de uma che-
cklist, é uma lista de verificação 
das atividades já efetuadas e ainda 
a serem efetuadas no condomínio.
 Uma preocupação inicial do 
novo síndico foi solicitar um le-
vantamento geral de todos os pres-
tadores de serviços cadastrados ao 
longo do tempo pelas duas últimas 
gestões; isto seria indispensável 
para imprevistos, do tipo: conser-
tos de portões, manutenções elétri-
cas e hidráulicas, problemas com 
interfones, limpeza de caixas de 
gordura, dedetização, jardinagem 
e pequenas obras de reparos cons-
trutivos em pisos de garagem, pin-
turas, etc.
 A obrigação do síndico estava 
dividida com os dois conselheiros, 
também voluntários. Mass a carga 
maior de trabalho ficava para Li-
sandri Cleófitas  que se ocupava 
ainda com a leitura do consumo de 
gás, elaboração da taxa de condo-
mínio, recebimento e cobrança dos 
condôminos, bem como a monta-
gem da prestação de contas. Aos 
conselheiros cabiam a colaboração 
na manutenção e conferência de 
contas, ficando uma das esposas 
a tarefa de orientar a profissional 
de serviços gerais e se incumbir da 
compra do material de consumo 
do condomínio.
 Como se vê, nesse caso, a 
emenda saiu bem melhor do que 
a encomenda. De onde se conclui 
que o exercício da administração 
condominial pode ser amplamente 
facilitado quando tudo que envol-
ve ou interfere em sua prática es-
teja voltado para uma conspiração 
de bons resultados. O êxito é usu-
fruído por todos, que dependem da 
performance adequada da gestão  
para  garantir um convívio razoá-
vel, e o provável é que a fórmula 
adotada seja de uma experiência 
que jamais será esquecida – nem 
que seja a primeira vez.
Por Ricardo Hermeto Coelho - 
Jornalista      

Todos os condomínios de-
vem ter seguro.

• A partir da concessão do Habite-
-se, todos os condomínios, indis-
tintamente, devem fazer seguro
garantindo não só as áreas co-
muns, mas as unidades autôno-
mas.

• A exceção fica para os condo-
mínios horizontais, onde cada 
condômino constrói sua própria 
casa e adquire apenas a cota de 
terreno, além de uma fração das 
áreas comuns. Nesse caso, ape-
nas as áreas comuns devem ser 
seguradas.

• Vale pontuar que nos condomí-
nios onde existam unidades au-
tônomas financiadas pelo SFH,
ocorre uma superposição de
contratos de seguro: o do condo-
mínio, que é obrigatório por lei;
e o do mutuário, que é obrigató-
rio por contrato. Porém, um não
invalida ou substitui legalmente
o outro, nem há dispositivo em
lei que obrigue o condomínio a

isentar o condômino, proprie-
tário de unidade segurada pelo 
SFH, da despesa de seguro-con-
dominial, pois essa é uma despe-
sa ordinária.

• Há diversos tipos de enquadra-
mento reconhecidos pelas segu-
radoras, que definem as tarifas a
serem cobradas. Podemos citar:
1. Residenciais verticais ocu-

pados, exclusivamente, por
apartamentos.

2. Residenciais verticais ocupa-
dos, predominantemente, por
apartamentos.

3. Mistos verticais ocupados
por apartamentos, escritórios
e comércio em geral.

4. Escritórios verticais ocupa-
dos, exclusivamente, por es-
critórios.

5. Escritórios verticais ocupa-
dos, predominantemente, por
escritórios.

6. Comerciais verticais ocupa-
dos por escritórios e comér-
cio em geral.

7. Residenciais horizontais ocu-
pados, exclusivamente, por
casas.

8. Residenciais horizontais so-
mente as áreas comuns.

9. Residenciais horizontais para
veraneio.
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Direto dos Tribunais
STJ derruba o rateio da taxa de condomínio 

pela fração ideal

Milhares de condomínios 
serão motivados a re-
visar a convenção para 

evitar processos judiciais movidos 
por coberturas e apartamentos tér-
reos. Pela primeira vez, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) julgou 
um Recurso Especial que trata do 
costume de os condomínios co-
brarem a taxa de condomínio de 
unidades maiores (apartamentos 
térreo e de cobertura) com base 
na fração ideal, que muitas vezes 
onera o proprietário ao pagamen-
to a mais de 50% a 200% do va-
lor que é pago pelos apartamentos 
tipo.

 Ao julgar o recurso especial 
(1.104.352–MG (2008/0256572-
9), o STJ determinou que o condo-
mínio devolvesse tudo que cobrou 
a mais do apartamento maior, que 
pagava 131% a mais do valor da 
taxa de condomínio que era pago 
pelos apartamentos tipo.

 O condomínio tinha aprovado 
na assembleia a cobrança da taxa 
pela fração ideal a partir de maio de 
2003. Agora, diante da decisão do 
ministro Marco Buzzi, que confir-
mou acórdão unânime dos desem-
bargadores do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (Sebastião Pereira 
de Souza, Otávio Portes e Nicolau 
Masselli), deverá pagar, ao dono 
da unidade maior, tudo que cobrou 
a mais, corrigido (INPC/IBGE) a 
partir de 16/11/2004, data em que 
este colunista, como advogado do 
proprietário, propôs a Ação De-
claratória que anulou a cobrança 
pela fração ideal e determinou o 
pagamento igualitário entre todos 
os apartamentos. Tendo em vista 
que o apartamento maior possui 
um grande jardim, foi aceita pelo 
Poder Judiciário a nossa proposta 

de pagar somente o acréscimo de 
20% sobre a sua cota parte do con-
sumo de água, ou seja, enquanto 
os apartamentos tipo pagam, por 
exemplo, R$ 50,00 de água, o 
apartamento que tem fração ideal 
131% maior pagará R$ 60,00.

 A decisão do STJ, a mais alta 
corte do país para julgar este tipo 
de ação, confirmou o acórdão do 
TJMG no sentido de que o uso 
da fração ideal acarreta enrique-
cimento ilícito dos proprietários 
das unidades menores quando es-
tes pagam a menos por serviços 
que são utilizados igualmente por 
todas as unidades, independente-
mente do tamanho.

 O TJMG e o STJ constataram 
que apesar do § 1º do artigo 12 da 
Lei nº 4.591/64 e o inciso I, do art. 
1.336 do Código Civil citar como 
regra o rateio de despesas pela 
fração ideal, o fato destes artigos 
estipularem “salvo disposição em 
contrário na convenção”, deixa 

claro que o legislador estabele-
ceu essa exceção para que fosse 
dada a liberdade da assembleia 
geral adotar outro critério que seja 
justo, que busque cobrar de cada 
unidade o que realmente utiliza e 
se beneficia dos serviços que são 
prestados nas áreas comuns, ba-
seado no “princípio do uso e gozo 
efetivo dos benefícios ofertados 
com a despesa”. A perícia judicial 
apurou que o apartamento maior 
gasta o mesmo que os apartamen-
tos tipo, pois as despesas que ge-
ram o rateio de despesas decorrem 
do uso das áreas comuns (portaria, 
escadas, elevador, energia elétrica, 
empregados, faxina, etc) que são 
utilizados igualmente, indepen-
dentemente do tamanho interno 
dos apartamentos.

 Na decisão judicial, foi repu-
diado o argumento do condomínio 
de que o fato de o apartamento 
maior pagar o mesmo valor que as 
unidades menores geraria enrique-

cimento ilícito do autor/proprie-
tário que tem maior fração ideal, 
tendo o STJ dito: “O Tribunal de 
origem fundou seu convencimento 
na impossibilidade de enriqueci-
mento ilícito – art. 884 do Código 
Civil – uma vez que a área maior 
do apartamento do autor da ação 
não onera os demais condôminos.

 No caso dos autos, a soberania 
da assembleia geral não autoriza 
que se locupletem os demais apar-
tamentos pelo simples e singelo 
fato de o apartamento do autor 
possuir uma área maior, já que tal 
fato, por si só, não aumenta a des-
pesa do condomínio, não confere 
ao proprietário maior benefício do 
que os demais e, finalmente, a área 
maior não prejudica os demais 
condôminos. Essa prova foi pro-
duzida pelo apelante na perícia.”

 Há muitos anos os tribunais 
estaduais e o STJ já tinham se po-
sicionado contra a cobrança pela 
fração ideal de prédios compostos 

por lojas e salas, pois são várias as 
decisões judiciais que determinam 
a isenção do pagamento de portei-
ros, elevadores e demais itens que 
não são utilizados pela loja quando 
esta tem entrada independente da 
torre que oferece serviços apenas 
às salas.

 Agora, como presidente da 
Comissão de Direito Imobiliário 
da OAB-MG, me sinto realizado 
ao ver consagrada a tese que criei 
há 18 anos, apesar de ter demora-
do dez anos para que o STJ confir-
masse meus argumentos de que a 
fração ideal destina-se basicamen-
te como parâmetro para cobrar as 
despesas de construção de unida-
des vendidas na planta, o que re-
sulta no pagamento do preço mais 
elevado pela compra do imóvel 
que tem maior dimensão. Diante 
da lógica matemática, o STJ de-
cidiu que quando o prédio possui 
unidades de tamanhos diferentes 
torna-se inviável a cobrança pela 
fração ideal por gerar enriqueci-
mento ilícito dos proprietários das 
unidades menores, que é repudia-
do pelo artigo 884 do CC.

 O STJ deixou claro que a li-
berdade de elaborar uma conven-
ção de condomínio, exige que os 
condôminos dos apartamentos 
menores/tipo tenham boa fé, que 
se abstenham de se aproveitar do 
fato de ser maioria para votar com 
o quórum de 2/3 do prédio e apro-
ve uma regra de rateio que acarrete
a penalização da unidade maior, a
ponto de desvalorizá-la para venda
ou locação, em decorrência da co-
brança de uma taxa de condomínio
que, no presente caso, era 131%
maior.

Fonte: Hoje em dia
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Ao ampliar a sua jurispru-
dência sobre os chamados
“condomínios irregula-

res”, o Supremo Tribunal Federal 
julgou “ilegal Associação de Mo-
radores receber taxas condomi-
niais”. Nessa mesma decisão, pro-
ferida no Recurso Extraordinário 
nº 43.2106/RJ, o relator, ministro 
Marco Aurélio, cujo voto foi aco-
lhido por unanimidade, advertiu: 
“Ninguém poderá ser compelido 
a associar-se ou permanecer as-
sociado”. E acrescentou que “tal 
garantia constitucional alcançaria 
não só a Associação como também 
tudo que resultasse desse fenôme-
no, e inulidivelmente, a satisfação 
de receber mensalidades ou de ou-
tra parcela, seja qual for a periodi-
cidade”.

 Antes, nessa mesma direção, 
quando o STF decretou a incons-
titucionalidade da Lei Distrital nº 
1713/97, ao colocar aspas no vo-
cábulo “condomínios”, impediu o 
surgimento das “Prefeituras Co-
munitárias”, que teriam sido for-
madas dos blocos condominiais 
das nossas superquadras Sul e 
Norte, como associações de mora-
dores. Vale, assim, recordar que a 
Lei Distrital, ao conter essa inicia-
tiva, foi arguida junto do Supremo 
de inconstitucional pelo então go-
vernador Cristovão Buarque, que 
tentara sem êxito lançar a campa-
nha, até hoje interrompida, de uma 
“Brasília Legal”. Até quando espe-
rar?

 No julgamento, o STF já ad-
vertia os condomínios irregulares 
com esta orientação: “Ninguém é 
obrigado a associar-se ou a perma-
necer associado em “condomínio” 
que não foram legalmente insti-

tuídos”. Nessa mesma orientação 
jurisprudencial do STF, o STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça), igual-
mente ao julgar recurso especial nº 
636.358-SP, também advertiu so-
bre o uso e o abuso das associações 
de moradores em “condomínios 
irregulares”, ao serem usadas para 
cobrar e receber taxas condomi-
niais.

 Assim já sentenciou: “Sem a 
efetiva constituição do condomí-
nio nos termos da Lei 4.591/64, 
as taxas de manutenção recebidas 
e cobradas não podem serem im-
postas a proprietário de imóvel não 
sendo associado”. Enquanto isso, 
a jurisprudência do nosso TJDF 
ao receber em qualquer dos polos 
processuais, os chamados “condo-
mínios irregulares” — como “enti-
dades associativas” — estão até o 
momento na contramão do trânsito 
em julgado na jurisprudência do 
STF. Já usei aqui generoso espaço 
para falar sobre isso, quando infor-
mei que o STF deverá editar uma 
Súmula Vinculante, já requerida 
em todos os tribunais do país ao 
que decidiu sobre o tema, notada-
mente nos “condomínios irregu-
lares”, que no DF já somam mais 
de 500 recebidos como “entidades 
associativas” pelo TJDF.

 Sobre a matéria julgada nos ca-
sos aqui citados, existe no DF con-
domínio aspiados pelo Supremo 
que vem usando e abusando dos 

Na vida em condomínio, a 
funcionalidade da gestão 
conta com quatro impor-

tantes pilares, que individualmente 
compreendem conjuntos de res-
ponsabilidades: o próprio condo-
mínio, os condôminos, o síndico e 
o conselho. Aos condôminos, por
exemplo, cabe a observação sobre
temas como engajamento no co-
tidiano do condomínio, interação
com os vizinhos, desprendimento
para solicitar serviços e participa-
ção ativa – de fato.

 O condomínio, por sua vez, 
atua no campo da manutenção e 
preservação, valorização e econo-
mia predial, segurança e organi-
zação como um todo. O síndico é 
propriamente o gerente da máqui-
na, aquela figura imprescindível 
que faz a engrenagem funcionar. 
É ele que distribui e regula tare-
fas, organiza os procedimentos da 
administração e quem mobiliza e 
estimula a participação dos condô-
minos. Já ao conselho é reservada 
a importante atitude de garantir a 
transparência e acompanhamento 
da organização.

 Quando esses conjuntos se afi-
nam os resultados tornam a vida 
condominial mais confiante, práti-
ca e eficaz; e porque não, feliz. Na 
realidade, não se trata aqui de qual-
quer ensaio de discurso utopico, 
mas uma forma de condução orga-

associados. São vários exemplos, 
supostamente ilegais de acordo 
com a jurisprudência. Como o de 
um condomínio — o maior deles 
— usar o nome de uma associação 
para depositar em sua conta bancá-
ria, e não a do condomínio, as men-
salidades de taxas condominiais 
cobradas. Casos como esse, com 
sentença já transitada em julgado 
em favor da legalidade da associa-
ção, cuja a conta recebe taxas con-
dominiais, não foram ainda exe-
cutados. O desinteresse por essa 
execução tem representado suposta 
ofensa ao artigo 472 do novo CPC, 
que diz que “o trânsito em julgado 
entre as partes não prejudica nem 
beneficia terceiros”. No caso aqui 
citado, em tese estão supostamen-
te prejudicados pelo “condomínio 
irregular” os terceiros de boa-fé, os 
credores do parcelamento, que usa 
e abusa da conta de uma associa-
ção. Esse fato serve para mostrar 
que no palco de tais acontecimen-
tos, onde outras sentenças transita-
das em julgado não pegaram. Ain-
da que caiba ao Conselho Nacional 
de Justiça evitar que as sentenças 
transitadas em julgado não caiam 
na mesma triste vala comum das 
“leis que não pegam”. Até quando 
esperar, onde moro, que sentenças 
transitadas em julgado peguem?

Fonte: Correio Braziliense

Ézio Pires, escritor e jornalista

nizada que beneficia a coletivida-
de. O modelo se torna inume aos 
desajustes de relacionamentos e as 
fragilidades decorrentes de desvios 
administrativos, quando se vive 
num prédio onde a regra principal 
gira em torno de ´cada um por si e 
Deus pra todos`.

 É possível chegar a essa con-
dição de equilíbrio nas relações 
condominiais, desde que se adotem 
iniciativas pró-ativas para nivelar o 
entendimento de todos que lá resi-
dem. Um bom começo é investir na 
educação das pessoas com o obje-
tivo de fortalecer o conhecimento 
sobre a gestão condominial. Outra, 
é circular periodicamente  infor-
mações estratégicas e orientativas 
para amadurecer a vivência coleti-
va, bem como investir em palestras 
que envolvem temas técnicos do 
prédio ou de posturas adequadas 
para tornar o convívio um exercí-
cio agradável de vida em comum.   

por Ricardo Hermeto

“Prudência e 
caldo de galinha 

nunca fizeram mal 
a ninguém”

O provérbio cabe bem ao 
exercício da boa gestão 

condominial






