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Agenda do Síndico

Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 18 ------
PIS 25 ------

Piso Salarial (Seicon-DF) Apartamentos Comercial Casas
Office-Boy/Contínuo 808,37 848,71 833,08

Faxineiro 810,99 848,71 834,74

Trab.Serv.Gerais 810,99 899,52 834,74

Jardineiro 810,99 899,52 834,74

Porteiro (Diurno e Noturno) 870,69 1.069,33 945,04

Garagista (Diurno e Noturno) 837,49 1.069,33 ------

Zelador 882,86 1.069,33 862,36

Aux.de Escritório/Administração 1.058,67 1.128,07 1.041,77

Vigia ------ 1.069,33 945,04

Encarregado 1.060,18 1.362,94 1.060,19

Vale Alimentação 420,00
Mensal

26,00 
Dia

Trabalhado

26,00 
Dia

Trabalhado

Tabela do INSS - 2014
Base de Cálculo Aliquota Salário-Família

De 0,00 até 1.317,07 8,00% Valor da Quota Alta de Salário-Família    35,00

Quem Receber até                                     682,50

Valor da Quota Baixa de Salário-Família  24,66

Quem Receber até                                  1.025,81

De 1.317,08 até 2.195,12 9,00%
De 2.195,13 até 4.390,24 11,00%

Salário Mínimo
Teto Máximo 4.390,24 11,00% Valor do Salário Mínimo 724,00

Salário Mínimo para 2014 R$ 724,00

Tabela do IRRF - 2014
Base de Cálculo Aliquota Deduzir

De 0,00 até 1.787,77 0,00% 0,00
De 1.787,78 até 2.679,29 7,50% 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15,00% 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,50% 602,96
Acima de 4.463,81 27,50% 826,15
Dedução por Dependente                              179,71
Recolhimento Mínimo do IRRF                     10,00
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5267 0,5461 0,5607 0,5467 3,39 6,74
Poupança (2) (%) 0,5267 0,5461 0,5607 0,5467 2,83 6,67
TR* (1) (%) 0,0266 0,0459 0,0604 0,0465 0,35 0,54
TJLP (%) 0,42 0,41 0,42 0,41 2,48 5,07
FGTS (6) ( %) 0,2733 0,2926 0,3072 0,2932 1,84 3,55
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,77 0,82 0,87 0,82 5,02 9,80
DI Over (2) (%) 0,76 0,82 0,86 ---- ----
UPC *** (R$) 22,36 22,40 22,40 22,40 0,36 0,40
UFESP (R$) 20,14 20,14 20,14 20,14 18,44
FCA / SP (R$) 1,9619 1,9619 1,9619 1,9619 1,6994
UFM (R$) 121,80 121,80 121,80 121,80 108,66
Salário Mínimo (R$) 724,00 724,00 724,00 724,00 6,78 6,78
Salário Mínimo SP (6) (R$) 810,00 810,00 810,00 810,00 ---- ----
UFIR (7) ---

* TR – Taxa Referencial; ** Débitos 
Federais; *** Unidade Padrão de 
Capital; (1) Rendimento no 1º dia 
do mês seguinte, para depósitos até 
03/05/12; (2) Rendimento no primeiro 
dia do mês seguinte para depósitos a 
partir de 04/05/2012 – MP nº 567, 
de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 
10 do mês seguinte (TR + juros de 
3 % ao ano). (4) Juro pela taxa Selic 
para pagamentos de débitos federais 
em atraso – no mês do pagamento, a 
taxa é de 1%; (5) Taxa DI Over com 
base na cotação diária da Anbima; (6) 
Valores: R$ 810,00 e R$ 820,00, com 
vigência a partir deste mês; (7) Extinta 
pela Medida Provisória nº 1973/67, de 
27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; 
BTN + TR cheia – suprimido por ser 
título extinto pela Lei nº 8.177, de 
01/03/1991, embora ainda existam 
alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

mata vizinho, morador que agride 
síndico e vice-versa. Isso tudo é ca-
paz de provocar algumas reflexões 
a respeito das relações que se esta-
belecem dentro de um condomínio. 

 Atritos são comuns e até espe-
rados no cotidiano de um ambiente 
compartilhado. Muitas pessoas vi-
vendo em um só lugar implica tam-
bém em muitos hábitos e interesses 
terem de conviver. Isso não é tare-
fa fácil, porém não é impossível. É 
preciso que se exercite diariamente 
a virtude da paciência e da empa-
tia, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro. 

 Nesse contexto, o papel do 
síndico como conciliador é funda-
mental. Ele exerce poder de lide-
rança entre os condôminos que o 
elegeram e a autoridade sobre os 
funcionários que trabalham para 
o condomínio. Isso não deve ser 
confundido com tirania, não tem 
nada a ver com intrometer-se na 
vida alheia. Intermediar conflitos, 
seja entre moradores ou com cola-
boradores, é essencial para manter 
a paz no condomínio e assim todos 
se beneficiam. 

 Nossa matéria da seção Coti-
diano aborda em detalhes essa te-
mática e mais: além de preservar 
a harmonia no ambiente, o síndico 
deve combater abusos por parte de 
moradores sobre funcionários, pois 
o condomínio pode responder judi-
cialmente por essa conduta. 

Aproveite a leitura!

O relacionamento do síndi-
co com os condôminos e 
também desses para com 

os funcionários do condomínio é 
tema recorrente na Folha do Sín-
dico. Estamos sempre trazendo ao 
conhecimento do leitor casos em 
que desentendimentos são levados 
à Justiça e abordamos a importân-
cia de se preservar a paz no am-
biente coletivo. 

 Nosso veículo de comunicação 
é voltado para o público que faz 
parte de condomínios residenciais 
e corporativos, seja como síndico – 
principalmente -, mas também aos 
moradores proprietários ou inquili-
nos e funcionários. É nossa missão, 
portanto, tratar de temas que dizem 
respeito a esse universo, em todos 
os seus aspectos.

 Neste mês temos a infelicidade 
de registrar em nosso periódico um 
caso trágico envolvendo um mo-
rador de um residencial paulista e 
o seu respectivo funcionário. Um 
histórico de sucessivos desenten-
dimentos e agressões verbais e fí-
sicas resultou, no último dia 30 de 
maio, no assassinato de Jezi Lopes 
de Souza, 63 anos, zelador do pré-
dio em que morava o publicitário 
Eduardo Tadeu Pinto Martins, 47, 
acusado do homicídio.

 Uma briga dentro do condo-
mínio tomou grandes – e tristes – 
proporções. O crime chocou todo o 
país devido à brutalidade com que 
foi cometido. Tal fato vem a se so-
mar com demais casos divulgados 
na grande mídia de vizinho que 
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Seu Condomínio
Quorum: o número 

mínimo para legitimar 
uma decisão

A palavra em si já soa estra-
nha a alguns ouvidos pouco 
familiarizados: Quorum. 

De origem latina, o termo equivale 
a “dos quais” ou “de quem” e é em-
pregado em referência a eventos 
de votação ou assembleia, repre-
sentando a quantidade mínima de 
participantes de uma sessão para 
que uma decisão nela votada seja 
considerada válida.
 Na prática, imagine uma reu-
nião do condomínio em que se irá 
deliberar a respeito de uma refor-
ma na estrutura do prédio. Das 40 
unidades que compõem o condo-
mínio, apenas cinco representantes 
compareceram para votar. É de se 
pensar inicialmente que, o direito 
de decisão está nas mãos de quem 
se esforçou para ir à reunião, corre-
to? Nem sempre. 
 Para o Código Civil em vigor 
no Brasil, ainda que os cinco pre-
sentes votassem a favor, a decisão 
não teria legitimidade para ser 
efetivada. Isso por que o número 
de votantes não é suficiente para 
expressar o interesse geral da co-
munidade à qual a referida reforma 
diz respeito. Uma obra no condo-
mínio afeta a rotina de todos e a 
sua realização deve ser apoiada por 
uma maioria considerável para que 
seja referendada.
 Essa “maioria considerável” 
é no que consiste o famoso “qu-
orum” que muitas pessoas ainda 
não sabem discernir bem o que é. 
Essa palavra em latim é usada em 
diversos tipos de eleições, das par-
lamentares às de grêmio estudantil. 
No condomínio, o quorum repre-
senta o número mínimo de condô-

minos, presentes em assembleia geral, exigido por lei ou estatuto para 
que suas deliberações tenham valor legal. A lei confere a Convenção do 
condomínio a prerrogativa de fixar o quorum para cada deliberação.
 De acordo com o jurista Américo Angélico, as votações mínimas ne-
cessárias para cada tipo de votação são:

SAIBA MAIS:
• Maioria absoluta ou do todo é a que leva em consideração a tota-
lidade do condomínio (todos);
• Maioria simples ou dos presentes corresponde a 50% mais um 
dos participantes da assembleia;
• 2/3 do todo se refere essa parcela considerando todas as unidades;
• Os condôminos restantes são os demais excluindo o condômino 
constrangido.

Para constituição de condomínio 2/3 das frações ideais (art. 1.333)
Para realização de obras voluptu-
árias

2/3 dos condôminos (art. 1.341, I)

Para destituição de síndico Maioria absoluta dos presentes 
(art. 1.349)

Para realização de obras úteis Maioria dos condôminos (art. 
1.341, II)

Para construção no solo comum 
de outro pavimento com novas 
unidades

Unanimidade dos condôminos 
(art. 1.343)

Para aplicação de multa aos 
condôminos que contrariam os 
incisos II a IV do art. 1.336 se a 
convenção for omissa a respeito

2/3 dos condôminos restantes (art. 
1.336)

Para convocação de Assembleia 
Geral Ordinária (se o síndico não 
a faz)

1/4 dos condôminos (art. 1.350)

Para mudança da destinação do 
edifício

Unanimidade dos condôminos 
(art. 1.351)

Para reconstrução ou venda Metade mais uma das frações 
ideais (art. 1.357)

Para alteração da Convenção de 
Condomínio e do Regimento In-
terno (alterado pela Lei nº 10.931 
de 2/8/2004)

2/3 dos votos dos condôminos 
(art. 1.351) e maioria simples dos 
presentes – Regimento Interno
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Manutenção
Verniz: beleza e proteção 

na medida certa

O verniz é o produto que 
protege a madeira contra a 
ação de insetos, umidade e 

descoloramento/escurecimento por 
causa do sol. Ele também é respon-
sável pelo acabamento, deixando 
a porta, janela ou móvel feito de 
madeira com a textura macia e lisa 
e sem o cheiro forte peculiar de al-
guns tipos de madeira.

 Assim como os bloqueadores 
solares que usamos para proteger a 
pele, já existe no mercado o verniz 
com filtro solar, já bastante popu-
larizado. Ele age absorvendo os 
raios ultravioleta do sol, evitando 
que ataquem a madeira e causem 
o descascamento ou mudança na 
tonalidade da madeira. Há também 
vernizes com aditivos que os tor-
nam repelentes de inseto e à prova 
de fungos. 

 Além de beleza, o verniz con-
fere à madeira proteção e é impor-
tante saber aplicá-lo e renová-lo 
para se obter o efeito desejado. An-
tes de tudo, é preciso retirar todos 
os resíduos da superfície lixando 
e raspando, nivelando para deixá-
-la lisa. Jamais se deve aplicar uma 
demão de verniz por cima de uma 
antiga. 

 Após lixar, deve-se aplicar 
com um pincel uma camada de 
protetor impermeabilizante em 
toda a superfície, caprichando nas 
áreas mais absorventes como jun-
tas, buracos, rachaduras e extre-
midades. Depois que esta camada 
preparatória secar, vem a vez do 
verniz.

 Dica importante é abandonar o 
mau hábito de usar as coisas sem 

antes ler o manual. As instruções 
do fabricante devem ser lidas aten-
tamente, pois elas trazem orienta-
ções importantes que se não forem 
seguidas às risca pode colocar tudo 
a perder.  É importante observar 
que alguns tipos de verniz já vêm 
prontos para uso e outros não. 

 Com os vernizes que já vêm 
prontos para uso é somente neces-
sário agitar e fazer a aplicação. Já 
se o produto escolhido necessitar 
de diluição, é preciso fazer o que 
indica o fabricante (que normal-
mente é misturar 10% de solvente)

ATENÇÃO!
• Jamais aplique em superfícies 
envernizadas produtos de limpe-
za à base de solventes, tais como: 
Querosene, aguarrás, thinner ou 
álcool, nem esfregue palha de aço, 
pois isso irá remover a película 
protetora e causará um grande es-
trago;
• Para remover sujeiras basta 
espanar. Se for algo difícil de lim-
par, deve-se passar apenas uma es-
ponja levemente úmida com água 
e sabão neutro. Esta esponja deve 
estar praticamente seca (não deve 
pingar) e deve ser aplicada apenas 
no local que está sujo.
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Cotidiano Legislação
Moradores X funcionários Coleta de lixo não 

justifica adicional 
de insalubridade 

para zelador
É comum que existam alguns 

desentendimentos entre 
funcionários do condomí-

nio e moradores. Falhas existem 
de ambos os lados e devem ser 
tratadas civilizadamente, respei-
tando sempre a dignidade dos dois 
lados. O problema está nos abusos, 
nos casos em que se transpõem os 
limites da relação empregado-em-
pregador. Quando não resolvidos, 
esses desentendimentos podem ge-
rar uma tensão maior e resultar em 
algo grave. 
 Recentemente, um caso ocorri-
do na cidade de São Paulo chocou 
o Brasil. O publicitário Eduardo 
Martins, 47 anos, foi acusado de 
assassinar e esquartejar Jezi Lopes 
de Souza, que exercia a função de 
zelador no residencial em que Mar-
tins morava com a esposa e um fi-
lho no bairro de Casa Verde. 
 A filha da vítima e outras teste-
munhas no prédio declararam que 
os embates entre o morador e o 
zelador eram frequentes e que eles 
mantinham um péssimo relacio-
namento. Esse histórico de brigas 
e discussões foi confirmado pelo 
publicitário acusado de homicídio. 
Ele afirmou que o zelador o destra-
tava e roubava suas correspondên-
cias e jornais. A morte do zelador 
continua sendo investigada pela 
polícia. 
 A história relatada é um caso 
extremo de um conflito que nasceu 
dentro do condomínio e ganhou 
uma repercussão muito maior e 
trágica. Fatos de menor gravida-
de – porém não sem importância 
– costumam ocorrer em vários ou-
tros residenciais. Situações de hu-
milhação, deboche, xingamentos, 
afrontas e constrangimentos infe-
lizmente não são raros.
 Essas e outras situações vi-

venciadas entre condômino e em-
pregado são caracterizadas como 
assédio moral, podendo resultar 
em danos psíquicos e emocionais, 
processos na justiça trabalhista 
dentre outros. É importante lem-
brar que as pessoas com este tipo 
de comportamento inadequado po-
dem sim ser acionadas na Justiça e 
obrigadas a repararem seus erros. 
Com a Emenda Constitucional 45 
de 2004, os casos de dano moral 
resultantes de relações de trabalho 
passaram a ser de responsabilidade 
da Justiça do Trabalho. 
 De acordo com o advogado 
Pedro Lins, atuante na área traba-
lhista, é fundamental que o síndico 
se mantenha vigilante em relação 
a possíveis conflitos que estejam 
ocorrendo entre moradores e co-
laboradores. Isso por que as brigas 
frequentes, além de quebrarem o 

clima de harmonia, podem reper-
cutir em implicações legais para o 
condomínio, como pagamento de 
indenizações por exemplo.
 “Considerando o artigo 2º da 
CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), o condomínio equipara-
-se à condição de empregador e 
assim sendo ele responde pela ri-
gidez física e moral de seus empre-
gados em ambiente de trabalho. O 
condomínio pode sim ser chamado 
a responder legalmente por uma 
injúria praticada contra um de seus 
funcionários”, esclarece o advoga-
do. “O síndico não pode se omitir e 
lavar as mãos nesses casos, pois o 
problema também lhe diz respeito 
e, agindo com diplomacia, ele pode 
talvez evitar tragédias como a que 
vimos acontecer recentemente”, 
conclui Lins.

O termo “insalubre” é usado 
para definir tudo aquilo 
potencialmente nocivo à 

saúde humana: ruído, calor, radia-
ções ionizantes, hiperbáricas, ra-
diações não ionizantes, vibrações, 
frio, umidade, agentes químicos, 
poeiras, benzeno e agentes bioló-
gicos.

 Visando a proteção do tra-
balhador que precisa se expor a 
ambientes com essa característica 
para desempenhar sua função, o 
Ministério do Trabalho (Norma 
Regulamentadora 15) estabelece 
três níveis de insalubridade e prevê 
acréscimos salariais de acordo com 
o perigo que o trabalho oferece. O 
grau mínimo dá adicional de 10%, 
médio (20%) e o máximo (40%).

 A insalubridade prevista nas 
leis trabalhistas brasileira leva em 
conta o tempo de exposição do tra-
balhador ao agente agressivo à sua 
saúde, dentro da sua jornada, assim 
como os limites de tolerância e as 
reações do profissional a esta expo-
sição.

 Na rotina de um condomínio, 
funcionários entram em contato 
com algumas das condições cita-
das anteriormente. Porém, para 
atestar se há ou não a necessidade 
de pagamento de adicional de insa-
lubridade, é necessária uma perícia 
especializada. 

 Uma atividade ou operação so-
mente é considerada insalubre na 
hipótese de constar na relação do 
Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), bem como se o empregado 
permanecer exposto aos agentes 
nocivos sem os necessários Equi-
pamentos de Proteção Individuais 
(EPIs).

 Para os ministros da Oitava 
Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho a função de zelador não 
entra na lista das aptas a receberem 
o abono. Isso diverge de um enten-
dimento anterior do TST que havia 
aberto jurisprudência para conside-
rar o contrário.

 A novidade se deu quando o 
Condomínio Edifício Vila Porto 
Fino, de Capão da Canoa (RS), foi 
absolvido em maio da condenação 
ao pagamento de adicional de in-
salubridade em grau máximo a um 
ex-zelador. Por unanimidade, aco-
lheu-se o recurso do condomínio 
com base na Orientação Jurispru-
dencial (OJ) 4, da SDI-1 do TST 
(convertida na Súmula 448).

 Com base na norma, o rela-
tor, ministro Márcio Eurico Vitral 
Amaro, pontuou que “a limpeza 
em residência e escritórios e a res-
pectiva coleta de lixo não podem 
ser consideradas insalubres, ainda 
que constatadas por laudo pericial, 
porque não se encontram dentre 
as classificadas como lixo urbano 
na Portaria do Ministério do Tra-
balho”. Assim, o entendimento do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região (RS) teria contrariado 
a jurisprudência vigente sobre o 
tema.
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Hábito saudável:
O simples ato de lavar as mãos pode evitar 

muitas doenças

Bem Estar

Dicas
Primeiros socorros

 Julho é mês de férias e, em 
se tratando de condomínios 
com muitas crianças, isso signi-
fica temporada de brincadeiras 
nas áreas comuns. É de suma 
importância que o a atividade 
dos pequenos em equipamen-
tos como playground, piscina, 
brinquedoteca (dentre outros) 
seja supervisionada por um 
adulto. É comum que pequenos 
acidentes ocorram e, para isso, 
é interessante que o condomí-
nio conte com um pequeno kit 
de primeiros socorros (algodão, 
gaze esterilizada, soro fisiológi-
co, esparadrapo...). 

É válido lembrar que, mais que 
possuir o kit, é importante que haja 
alguém no condomínio treinado 
para agir em momentos de emer-
gência. No caso de alguma lesão 
ou fratura, deve-se primeiramente 
manter a calma, imobilizar o local 
com um pano ou algum material 
rígido, colocar gelo e procurar um 
pronto-socorro. 

Renovando ambientes 

 Mudar a cor das paredes é uma 
forma de dar uma nova cara a am-
bientes de uso comum, a exemplo 
do salão de festas e espaço gour-
met. Uma tendência atual são as 

listras. Com inspiração nos anos 
20, elas voltaram com tudo e pro-
metem um aspecto clássico e ale-
gre, sem exageros. Para decoração 
de ambientes de uso comum no 
condomínio é importante o uso de 
cores neutras, que sejam conve-
nientes a qualquer tipo de evento 
que se realize neles. Tons de bege 
e grafite são boas opções. 

As listras podem ser feitas com 
tinta ou estarem estampadas em 
papéis de parede, alternativa mais 
interessante pela praticidade e 

relação custo-benefício. Linhas 
horizontais alongam o espaço no 
comprimento, enquanto que as 
verticais “aumentam” o espaço 
entre o piso e o teto. 

Piscinas

Com o frio do inverno chegan-
do com força, a tendência é de 
que os condôminos usem menos 
a piscina. Por esse motivo, esta é 
a estação para se programar uma 
vistoria rigorosa nessa área e tam-
bém programar possíveis reparos 
nas instalações (ralos, azulejos 
internos e externos, brinquedos do 
tipo toboágua etc). Em agosto já 

se tem passado o período de fé-
rias escolares e é um mês mais 
indicado para intervenções que 
bloqueiem totalmente o acesso 
de banhistas.

No caso de haver necessidade 
de reparar algum dano no espa-
ço submerso, é possível fazê-lo 
sem esvaziar a piscina ou bai-
xar o nível de água. Existem 
empresas que prestam serviços 
subaquáticos, realizados por 
profissionais treinados para 
mergulhar e que utilizam pro-
dutos e equipamentos adequa-
dos para a prática, não provo-
cando qualquer dano à piscina 
ou aos moradores.

O inverno começou oficial-
mente no Brasil no último 
dia 21 de junho. As baixas 

temperaturas típicas dessa estação 
do ano favorecem alguns tipos de 
doenças, em especial as viroses 
(que se espalham facilmente em 
locais confinados com ar condicio-
nado) e as alergias causadas pela 
umidade natural. 
 Algumas básicas medidas 
preventivas podem diminuir as 
chances de adoecer neste período. 
Uma delas é lavar bem as mãos. 
Ao longo do dia, manuseamos 
diversos objetos sujos como di-
nheiro, maçanetas, cadeiras, cane-
tas, corrimãos, dentre outros. As 
mãos são o principal meio físico 
de transmissão de microorganis-
mos de uma pessoa para outra e 
sua higienização correta torna-se o 
principal meio de controle de in-
fecções. Aparenta ser um simples 
ato, mas que, se levado a sério, 
pode sim evitar dores de cabeça – 
literalmente! 
 Segundo a UNICEF (Fundo 
das Nações Unidas para a Infân-
cia) e a OMS (Organização Mun-
dial de Saúde), é possível com a 
higienização das mãos reduzir em 
até 40% a incidência de infecções 
respiratórias, estomacais, de ouvi-
do, de garganta, gripes, resfriados, 
conjuntivites, diarreias e até doen-
ças de pele como a acne.
 Entre os dedos e especialmen-
te nas unhas podem existir mi-

lhões de seres microscópicos po-
tenciais causadores de doença aos 
seres humanos. Ácaros, bactérias, 
fungos encontram nesses espaços 
o ambiente ideal para viver. A me-
lhor maneira de evitar ficar doente 
é expulsando esses microorganis-
mos.
 Lavar as mãos e as unhas ade-
quadamente, com água e sabão, é 
o jeito certo de eliminá-los. Muitas 
pessoas não sabem lavar as mãos 
da maneira correta e acham que 
uma simples molhadinha na água 
é suficiente, mas não é. 
 É preciso esfregar adequada-

mente todas as áreas, incluindo 
unhas, entre os dedos, as costas das 
mãos e também os punhos, para 
que os microorganismos e a gor-
dura da pela sejam escoadas junto 
com a espuma. É fundamental tirar 
os anéis no momento da lavagem, 
pois se acumula sujeira entre a 
joia e a pele. A OMS orienta que 
a higienização envolva de 15 a 20 
segundos só de esfrega-esfrega. O 
processo completo adequado leva 
em média 50 segundos.
 A frequência com que se deve 
lavar as mãos também é importan-
te. Não basta lavar bem as mãos, 

é necessário lembrar-se de fazer 
isso várias vezes ao dia e não 
apenas durante o banho. Antes de 
manusear alimentos e após usar o 
banheiro são os momentos impres-
cindíveis. 
 Após lavar as mãos, deve-se 
evitar usar a mão limpa para fe-
char a torneira. As bactérias que 
estavam na mão ao abri-la, certa-
mente se alojaram ali e, ao tocá-la, 
elas retornam à mão. É recomen-
dado fechar a torneira, com a aju-
da de um papel toalha. O mesmo 
serve para a maçaneta da porta do 
banheiro.
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Pela primeira vez em 15 
anos, Brasileirão é dominado 
pelos melhores ataques e por 

quem mais busca o gol

Campeão Brasileiro 1999

Os brasilienses 
e o futebol

Nosso Futebol 
Doméstico

Por Rener Lopes |

Por Mauro Jácome |

Coluna do PVC Por Paulo Vinícius Coelho |

Estamos de volta ao Brasi-
leirão. Depois de um mês 
de jogos que encantaram o 

mundo, as quatro divisões domés-
ticas retomam suas caminhadas. A 
principal, a Série A, ficou parada 
dentro de campo, mas não fora. 
Todos se mexeram para se reforça-
rem. Quem está embaixo na tabela 
procurou alguma esperança, se não 
para ser campeão, pelo menos para 
ficar longe do inferno. Coincidên-
cia ou não, os primeiros colocados 
foram mais ambiciosos e abriram 
as portas dos seus cofres. 
 Em qualidade, o Corinthians 
foi o que mais contratou: Lodeiro, 
Elias, Anderson Martins e Ángel 
Romero se juntarão ao revigorado 
Jadson. Portanto, o time paulista 
entra de vez na briga. Em busca da 
hegemonia, o Cruzeiro pegou Ma-
noel, Neilton e Marquinhos (ex-Vi-
tória) e encorpou, ainda mais, seu 
forte elenco. O Fluminense trou-
xe da França o zagueiro Henrique 
para acabar com o seu ponto fraco: 
a defesa. Cícero saiu do Santos e 
retornou ao time das Laranjeiras. 

Olá amigos. Tenho sentido 
falta nos últimos tempos 
de acompanhar a presença 

maciça dos torcedores brasilien-
ses nos estádios da capital federal. 
A edição de 2014 do Campeonato 
Brasiliense, que aconteceu entre 
janeiro e maio deste ano, foi uma 
das mais baixas em termos de tor-
cedores “natos”.
 Trato o termo “nato” como 
aquele que torce por times da nossa 
cidade, caso de Brasília, Brasilien-
se, Gama, Ceilândia, entre outros. 
Cheguei a registrar numa partida 
o público de nove pagantes. Mas a 
que se deve a isso?
Uma falta de organização? Talvez. 
Um atrativo? Possivelmente. A fal-
ta de recursos? Certamente.
 E se juntarmos tudo isso e re-
duzirmos a uma única palavra: 
********. Exatamente isso, amigo 
leitor. Mas por que coloquei estes 
asteriscos na minha resposta? Por-
que ainda não consegui encontrar a 
palavra certa para a decadência do 
futebol brasiliense.
 É público e notório que os es-
tádios da nossa capital ficaram va-
zios. Ainda se fez o possível para 
poder levar torcedores, movendo 
as partidas para o estádio Nacional 
Mané Garrincha. Deu resultado, 
com mais de 20 mil pessoas acom-
panhando as duas decisões, entre 
Luziânia e Brasília.
 Mas e o Bezerrão, Abadião, 

 O São Paulo fez a contrata-
ção de maior impacto: Kaká. Se 
o craque voltar a apresentar seu 
bom futebol, e for acompanhado 
por Ganso, Pato e Luís Fabiano, o 
tricolor paulista será uma das for-
ças deste campeonato. O Grêmio 
quer seu primeiro título na Era dos 
Pontos Corridos e se reforçou com 
Fernandinho (ex-Atlético-MG) e 
Giuliano, revelado pelo seu arquir-
rival. O Internacional (Wellington 
Silva e Martin Luque – ex-Colon) 
e o Atlético-MG (Maicossuel, ex-
-Botafogo) foram mais modestos. 
No entanto, já tinham planteis for-
tes. Santos (Victor Ferraz, ex-Cori-
tiba, e Souza, ex-Cruzeiro), Bota-
fogo (Carlos Alberto) e Palmeiras 
(Tobio e Mouche) são incógnitas. 
A torcida do Flamengo está preo-
cupada, afinal, o rubro-negro está 
penando e se limitou à contratação 
do meio-campo Canteros, ex-Vé-
lez. 
 Agora, vamos ver quem, real-
mente, acertou. Uma coisa é a es-
calação no papel, outra, no campo.

O Cruzeiro é o líder do Bra-
sileirão e tem o melhor 
ataque da competição 

depois de treze rodadas. O Flumi-
nense é vice-líder e tem o segun-
do melhor ataque. A situação não 
acontecia nesta altura do Campeo-
nato Brasileiro desde 1999, quan-
do o líder Corinthians e o segundo 
colocado, o São Paulo, tinham os 
melhores ataques da competição.

 Outro índice indica que esta 
edição do campeonato tem pre-
miado quem busca o gol. Os três 
primeiros da tabela são também os 
que mais finalizam certo. O Cru-

Augustinho Lima, Metropolitana, 
JK, entre tantos outros estádios? 
Os torcedores daquelas cidades 
também querem acompanhar o 
nosso futebol candango. Se hou-
vesse certo investimento, mesmo 
que de qualidade e/ou financeiro, 
quem sabe o futebol da capital fe-
deral seria mais bem visado e com 
um maior número de torcedores 
locais.
 E é isso que os times que dis-
putam a Série D atualmente, Luzi-
ânia e Brasiliense, estão fazendo. 
Reforçaram suas equipes dentro de 
campo, trazendo nomes de peso do 
futebol daqui e dos outros estados 
e, cada vez mais, levam o torcedor 
local para os estádios, Serra do 
Lago e Serejão, respectivamente.
 A minha torcida é para que te-
nhamos cenários de estádios com 
bom público durante as partidas e 
que o torcedor brasiliense faça a 
sua parte, prestigiando o que é da-
qui.
 Eu volto no mês que vem, fa-
lando do basquete e do vôlei, es-
portes que também tem dado muita 
alegria ao fã do esporte da capital 
federal. Até lá!
Rener Lopes é editor-chefe do 
Clube do Esporte DF (www.clube-
doesportedf.com.br) e narrador da 
Rádio Esportes Brasília (www.es-
portesbrasilia.com.br). Baixe nos-
sos aplicativos para iOS e Android 
e acompanhe nossa programação. 
É de graça!

zeiro acertou o gol 79 vezes em 
treze rodadas, o Fluminense 76 
vezes e o Internacional 67 vezes -- 
na soma dos chutes errados, o Inter 
finaliza mais do que o Cruzeiro.

 A última vez que o Brasileirão 
terminou com o campeão com o 
melhor ataque e o vice com o se-
gundo melhor ataque foi na edição 
de 2004. Naquele ano, o Santos 
alcançou 103 gols em 46 jogos, 
o maior número de gols em uma 
edição do campeonato em todos os 
tempos.

 O Brasileirão foi dominado pe-

las defesas entre 2006 e 2012, perí-
odo em que o time com menor nú-
mero de gols sofridos ficou com o 
título cinco vezes e quem fez mais 
gols não levantou a taça nenhuma. 
No ano passado, quem buscou o 
gol foi premiado. O Cruzeiro mar-
cou 77 vezes em 38 partidas e o tí-
tulo foi seu. Mas o vice-campeão, 
o Grêmio, teve o pior ataque entre 
os oito primeiros da tabela. 

 Os 29 gols em 13 rodadas do 
Campeonato Brasileiro represen-
tam o maior índice depois de treze 
rodadas na história dos pontos cor-
ridos. 

Em pé: Nenê, Maurício, Fernando Baiano, Dida, Gilmar, João Carlos, Vampeta, Kléber, Márcio Costa e Edu.
Agachados: Augusto, Marco Senna, Luizão, Ricardinho, Dinei, Marcelinho, Edíldon e Índio.

Corinthians de 1999: há quinze anos, o ataque dominava o Brasileirão
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Especial
Condôminos têm o direito de 

interromper mandato de síndico que 
não cumpre suas obrigações

O síndico é o representante 
legal do condomínio e deve 
ser eleito democraticamen-

te pelos demais condôminos. As 
responsabilidades e competências 
desta função estão descritas no ar-
tigo 1.348 do Código Civil. Dentre 
as muitas obrigações do síndico 
está a de prestar contas à assem-
bleia anualmente ou quando lhe 
seja exigido. 
 Nada mais justo a se esperar de 
alguém que se propõe a gerenciar 
interesses coletivos utilizando para 
isso recursos financeiros também 
recolhidos entre vários contribuin-
tes. Transparência é fundamental 
para legitimação de um mandato 
de síndico. Porém, essa regra nem 
sempre é obedecida. 
 Não é raro tomar conhecimen-
to de casos em que pessoas mal 
intencionadas usurpam o cargo de 
administrador para atender a seus 
interesses pessoais, ignorando o 
compromisso ético firmado com os 
que o elegeram e desobedecendo 
as leis que regulamentam o exercí-
cio da sindicância condominial no 
Brasil.
 Recentemente, moradores do 
edifício Planalto, um conhecido 

residencial de São Paulo com 294 
apartamentos, foram testemunhas 
e participantes ativos de uma ver-
dadeira revolução. Insatisfeitos 
com a gestão da síndica e alegan-
do serem alvo de “tirania” imposta 
pela administração dela, os condô-
minos resolveram interromper seu 

mandato, destituindo-a do cargo. 
 O inconformismo com a falta 
de transparência por parte da ges-
tão teve seu ápice com o anúncio 
de um reajuste de 10% na taxa de 
condomínio em janeiro, enquanto 
que o valor votado na reunião para 
deliberar sobre o assunto havia de-

cidido por um aumento de apenas 
5%. A síndica fez valer sua vonta-
de, apoiando-se em 90 procurações 
assinadas por proprietários que não 
moram no edifício Planalto. 
 Os moradores se organizaram 
para contestar as atitudes da sín-
dica. A síndica não consentiu a 

realização de reuniões extraordi-
nárias nos ambientes comuns, mas 
os condôminos obtiveram na Jus-
tiça o direito de se reunirem e no 
final de maio depuseram a antiga 
síndica com 140 votos (totalidade 
dos participantes) e elegeram uma 
nova diretoria.
 Para o advogado Pedro Lins, o 
caso do edifício Planalto teve im-
portante repercussão até na mídia, 
por se tratar de um conhecido en-
dereço da capital paulista, por ter 
mobilizado um grande número de 
pessoas em torno de uma causa e 
também por ser um condomínio 
com uma receita considerável. 
Contudo, histórias como essa são 
passíveis de ocorrer em qualquer 
condomínio. 
 “É inegociável a obrigação que 
o síndico tem de prestar contas de 
suas ações, afinal ele está gerindo 
dinheiro alheio, tem que apresentar 
relatórios detalhados com a descri-
ção de que aplicação foi dada aos 
recursos. Caso seja comprovada a 
má fé em seus procedimentos, o 
síndico pode responder criminal-
mente pelos seus atos”, conclui o 
advogado. 
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Terceirização de Mão de Obra
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Assessoria Condominial

Aldo Junior
Diretor da JR Office

(61) 8209-9999

Por Aldo Junior |

Contrate Benefícios, 
não preços!

A JR OFFICE contabili-
dade, empresa de asses-
soria condominial com 

tradição de 25 anos no mercado 
do DF, lança neste mês de Ju-
nho/2014 um produto diferencia-
do e privativo para seus clientes 
o OFFICEBOOK 2014 – Abas
Inteligentes - o novo balancete
da Empresa.

A pasta de prestação de 
contas condominal com abas 
inteligentes, foi criada pela JR 
OFFICE em 2005 com absoluta 
exclusividade, e vem conquis-
tando mercado  a cada ano.  A 
concorrência vem tentando co-
piar, mas não há como comparar.

O OFFICEBOOK – Abas In-
teligentes – é excepcional. Sem 
qualquer sombra de dúvidas, é 
a melhor pasta de prestação de 
contas do DF, porque consegue 
aliar  transparência, clareza nas 
informações, demonstrativos 
específicos, gráficos analíticos e 
cronologia contábil, além de se-
gurança das informações para o 
sindico e todo condomínio.

As abas que separam as se-
ções, facilitam a acessibilidade 
das informações, proporcio-
nando a quem o manuseia, ex-

trema facilidade para encontrar 
os dados comparativos de re-
ceitas, despesas e resultados. O 
OFFICEBOOK – Abas Inteli-
gentes – ainda contém uma aba 
administrativa que auxilia na 
conferência, com documentos 
administrativos, tais como orça-
mentos, registros fotográficos,  
visitas de empresas fornecedoras 
por exemplo, dando subsídios 
a checagem da documentação  
contábil constante na pasta.
 Um selo de Qualidade com 
sistema holográfico e sequência 
numérica combinada, garante a 
inalterabilidade das informações 
e evita falsificações e adultera-
ções das informações contábeis 
registradas no OFFICEBOOK.
 O OFFICEBOOK – Abas 
Inteligentes -  é um produto mui-
to especial e direcionado  da JR 
OFFICE, e com certeza poderá 
proporcionar aos clientes da Em-
presa, mais categorias compara-
tivas, informações detalhadas e 
cronológicas, transformando a 
gestão contábil e administrativa 
do condomínio numa verdadeira 
“obra de arte” com qualidade e 
excelência para todos os clien-
tes.

JR OFFICE LANÇA O 
OFFICEBOOK 2014!

Uma Verdadeira “Obra de Arte”

Com o advento da constante 
e acirrada concorrência de 
mercado no ramo de servi-

ços, em que, empresas apresentam 
suas propostas aos condomínios 
com serviços muito semelhantes, 
os síndicos tem em sua maioria 
considerado como fator decisivo o 
preço para escolha  de fechamento 
e contratação de uma empresa. 
 Analisando comercialmente a 
situação por uma visão contempo-
rânea de mercado, esta postura ad-
ministrativa simplista pode trazer 
inúmeros problemas ao condomí-
nio em pouco tempo. 
 É verdade que, as empresas 
chegaram a um nível de serviços 
parecidos, sem muitas inovações,  
trabalhando em muitos casos com 
os mesmos sistemas de informáti-
ca e formatação de serviços,  ofe-
recendo basicamente as mesmas 
propostas de serviços. 
 Em que pese às nuances e de-
talhes da fase inicial de transição 
de serviços, o importante para o 
sindico é analisar na etapa primária 
de uma relação comercial, essen-
cialmente os benefícios oferecidos 
pelas empresas e não simplesmen-
te o preço final. Fundamentar  a 
decisão de uma contratação consi-
derando unicamente o preço pode 
ser um erro fatal. 
 O preço mais barato dos ser-
viços oferecidos, pode mascarar  
a verdadeira posição comercial da 
empresa no mercado em primeira 
analise, desconsiderando itens im-
portantíssimos na futura relação 
comercial e criar a falsa impressão 
de que esta empresa seja qualifica-
da e preparada para atender as de-
mandas do condomínio.  
 O sindico com a melhor das 
intenções pensando estar fazendo 
um ótimo negocio para seu condo-
mínio e ainda poupando recursos 
para seu caixa, poderá trazer  com 
esta suposta economia momentâ-
nea para a administração do con-
domínio,  empresas absolutamente 
despreparadas, que não atendam 
as necessidades do prédio, ou seja, 
sem funcionários qualificados, 

atendimento pessoal sofrível e 
mais grave ainda , com sistemas de 
gestão que não atendam o sindico e 
os condôminos. 
 A pré-avaliação da contrata-
ção, deve sem dúvida alguma levar 
em consideração aspectos comer-
ciais muito importantes tais como: 
tempo de mercado da empresa, 
referencias de outros clientes, di-
ferenciais de serviços e a estrutura 
física de atendimento da empresa, 
para que, se comprovadas forem 
estas condições comerciais básicas 
anteriormente citadas, os serviços 
propostos  sejam analisados de for-
ma especifica e pontual. 
 Evidentemente a realidade fi-
nanceira do condomínio tem que 
ser considerada, mas não adianta 
simplesmente contratar o serviço 
mais barato, que possa comprome-
ter as necessidades do condomínio 
e até gerar multas e passivos  em 
curto prazo, por falta de preparo 
profissional. 
 Preços baixos também podem 
caracterizar o não recolhimento 
de impostos. Em muitos casos, as 
empresas reduzem seus custos para 
o cliente final, e não recolhem os
impostos devidos ao fisco, momen-
to em que, o sindico infantilmente
acredita que um preço baixo seja
sinal de bons serviços e garantia de
qualidade.

O sindico não pode esquecer 
da  responsabilidade civil inerente 

ao cargo prevista em Lei, pois em 
caso de uma decisão econômica 
aparentemente vantajosa, que cau-
se algum prejuízo administrativo 
ou dano material por imperícia ou 
negligencia da empresa contrata-
da, os condôminos certamente irão 
cobrar os prejuízos causados ao 
condominio do sindico gestor e es-
quecer toda a economia gerada na 
contratação. 
 A qualidade dos serviços é fun-
damental para uma gestão transpa-
rente e segura do sindico, por isso 
o preço não deve ser o fiel da ba-
lança. Se assim o fosse, o que se-
riam da Mercedes Benz e da BMW
que produzem os melhores carros
do mundo? Baixariam seus preços
para atender a condição do clien-
te, comprometendo a qualidade e
a segurança do veículo num todo?
Evidentemente não.

O preço do serviço faz parte do 
contexto geral da contratação, nun-
ca o fator  principal. O principal 
deve ser a convicção do sindico de 
que a empresa está bem estabeleci-
da no mercado, com profissionais 
qualificados, serviços completos 
que atendam as demandas e neces-
sidades do condomínio, e que não 
comprometam a lisura da gestão, e 
ainda que garantam o atendimen-
to das exigências legais, evitando 
multas e prejuízos futuros . 

Não esqueçam disso. Ótima 
gestão!
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Associações de moradores e Condomínios – 
algumas diferenças e dicas relevantes
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Dr. Anderson Machado
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Salas 722/724

Ed. Assis Chateaubriand
Asa Sul Brasília - DF 

Cep: 70.340-906

Tel: (61) 3322-5277

Cel: (61) 8416-3194 (OI)

Cel: (61) 8158-0790 (Tim)

Site: www.tcmadvogados.adv.br

Por Anderson Machado |

Associação não é igual a 
condomínio

 Dentre as diferenças no que 
tange a questão entre as duas en-
tidades é quanto à forma pela qual 
são constituídas juridicamente. As 
associações de moradores se encai-
xam como associações civis e são 
pessoas jurídicas de direito priva-
do, possibilitadas de praticar atos 
segundo as disposições estatutá-
rias, inclusive adquirindo patrimô-
nio ou alienando bens, desde que 
respeitadas as regras de condução 
da proposta estatutária de criação 
da associação civil e demais nor-
mas de gestão. Os condomínios 
por incorporação carecem desta li-
berdade e somente poderão gerir os 
interesses comuns entre os comu-
nheiros, com base na convenção 
do condomínio. Não são pessoas 
jurídicas nem físicas, apenas pes-
soas de direito sem personalidade 
jurídica definida, o que os impede 
de adquirir bens imóveis ou vendê-
-los, sendo-lhes permitido praticar
atos nos limites da administração
rotineira dos interesses da comuni-
dade condominial, o que resulta na
possibilidade de arrecadar fundos
para cobrir despesas, atendendo
apenas a conservação do patrimô-
nio comum.

 Com a derrogação da Lei de 
Condomínios e Incorporações (Lei 
nº 4.591, de 1964), tanto os con-
domínios quanto as associações 
passaram a ser majoritariamente 
regulados pelo atual Código Civil 
Brasileiro.

 Dr. Anderson Machado advo-
gado especialista em direito con-

dominial e imobiliário ressalta que, 
as associações são melhor caracte-
rizadas pelo diferencial de serem 
sociedades civis, as quais obrigam 
apenas aqueles que expressamente 
aderem a elas, assinando o correla-
to documento de associação e não 
sendo obrigadas a permanecerem 
associadas conforme decisão re-
cente do STF que diz:

STF: Ninguém é obrigado a as-
sociar-se em ‘condomínios’ não 
regularmente instituídos – “Cabe 
ao Poder Judiciário a análise da 
legalidade e constitucionalidade 
dos atos dos três Poderes constitu-
cionais, e, em vislumbrando má-
cula no ato impugnado, afastar a 
sua aplicação”

 Analisemos também a decisão 
do Superior Tribunal de Justiça:

STJ: A proprietária de um imóvel 
em loteamento conseguiu, no Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
reverter decisão que a obrigava 
a pagar condomínio à associação 
de moradores. A Terceira Turma, 
baseada em voto do ministro, en-
tendeu que a entidade não pode 
ser considerada um condomínio 
constituído legalmente e tampouco 
se deve pressupor que aqueles que 
adquirirem um lote estejam auto-
maticamente obrigados a integrar 
a associação. 

 Conforme o ministro relator, 
a Associação não é um condomí-
nio, mas uma associação civil sem 
fins lucrativos. O ministro lembrou 
precedente da própria Terceira Tur-
ma segundo o qual o proprietário 
de lote não está obrigado a dividir 
o custeio de serviços prestados por
associação de moradores se não os

solicitou (REsp 444.931). Em pri-
meira e segunda instâncias, a Jus-
tiça deu razão à associação ao ar-
gumento de que há obrigação legal 
de arcar com cota-parte do rateio 
das despesas com manutenção das 
ruas, obras, embelezamento dos 
jardins e segurança, entendimento 
que foi derrubado pelo STJ. A de-
cisão da Terceira Turma foi unâni-
me.

 Vale lembrar que, mesmo sem 
querer estimular qualquer pessoa à 
inadimplência, vale enfatizar que 
ninguém poderá ser obrigado, com 
base na legislação atual vigente, 
a contribuir com “cota-parte”, 
muitas vezes intitulada por cota 
“condominial” relativamente às 
despesas geradas por associações 
de moradores à qual não aderiu 
ou que dela formalmente tenha se 
desligado, mesmo continuando 
com sua propriedade no “espaço 
comum” utilizado pela denomina-
da associação. Pode haver conse-
quências? Sim, podem haver, mas 
contribuição pecuniária não pode 
ser exigida. Serviço algum pode 
ser cobrado, mas pecúnia também 
não. O direito de propriedade em 
nada é abalado por essa causa.

 Já no condomínio o funcio-
namento é bem diferente, ou seja, 
há regras legais, convencionais e, 
ainda, regimentais. Concordando 
ou não, a lei é lei e a convenção, 
apesar de poder ser alterada, geral-
mente é preexistente e está lá devi-
damente registrada em Cartório de 
Registro de Imóveis para ser cum-
prida. Para o descumprimento das 
leis e da convenção, bem como ao 
regimento interno, somente ven-

dendo o imóvel é que o condômino 
estará desvinculado daquele regra-
mento inerente ao imóvel vendido. 
O CC. trata de condomínios do ar-
tigo 1.331 em diante.

STF Decide: Casa não 
pode ser penhorada por 
dívida com associação

 O Advogado afirma que, esse 
caso é muito comum no Distrito 
Federal, pois como já bem sabe-
mos muito são os caso de lotea-
mentos irregulares e não é difícil 
verificarmos que nesses loteamen-
tos e sub-loteamentos, os quais 
são administrados sob a forma de 
associações, através da elabora-
ção de uma espécie de Conven-
ção, com roupagem de Estatuto, 
e ainda com Regimento Interno. 
Percebam, os senhores que ainda 
que, haja essa espécie de manobra 
travestida para tentar caracterizar 
por condomínios loteamentos ou 
sub-loteamentos não regularizados 
como condomínios oficiais com o 
efetivo registro de uma conven-
ção em Cartório de Registro de 
Imóveis e atendimento a TODAS 
as demais exigências legais e das 
posturas dos Poderes Públicos, há 
quem tente impor restrições ao sa-
grado direito de propriedade por 
via transversa, isto é, por meio do 
estatuto da associação.

 Outrossim, alerta o Dr. Ander-
son Machado ter, muita atenção 
quando for adquirir uma proprie-
dade. Esteja ciente acerca de ser 
ou não um condomínio. Se for 
uma associação, esteja certo de 

que deseja mesmo adentrar para 
tal associação e verifique se há, 
ao menos, a possibilidade real de 
ser “convertida” tal associação em 
condomínio regular, posto que a 
valorização de um e de outro são 
por deveras diferente. Em outras 
palavras, um condomínio regular 
costumeiramente vale mais do que 
associações. O alerta está feito e a 
dica está dada.

 Com as devidas e singelas con-
siderações preambulares, encerro 
essa matéria muito embora não se 
esgote com tão poucas considera-
ções. Há muito, mas muito mais a 
ser acrescentado. 
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Convivência
Condomínio em Edifício

“condomínio é uma pequena re-
publica, em que todos devem con-
correr e colaborar para o bem co-
mum”.
• A vida em condomínio funda-
menta-se em um complexo de di-
reitos e deveres cuja observância
escapa a quem não esteja integrado
no sistema ou na comunidade.
• Um condomínio antes de tudo
deve saber o que é seu, o que é par-
cialmente seu, e o que é de todos.
• Esse conhecimento e essa
consciência são importantes por-
que dirigirão toda a ação e todos os
direitos e deveres se cada proprie-
tário ou morador.
• Quem compra um apartamen-
to deve compreender que ingressa
em uma comunidade em que todos
ou quase todos os direitos são rela-
tivos e tem restrições. Cada um é
apenas senhor do que existe entre
as paredes de sua morada, e mes-
mo assim tendo-se de ater a certas
regras impostas pela conveniência
e pelo respeito á tranqüilidade de
seus vizinhos: dos lados de cima e
de baixo.
• Para ter respeitado seus direi-
tos condominiais, o proprietário ou
morador de apartamento deve ser
o primeiro a respeitar os direitos
dos outros. O radio e a televisão
(ou outro tipo de som) não devem
ser ligados com demasiado volu-
me, principalmente antes das oito
da manha ou depois das 22 horas,

mesmo que no salão de festas. E 
nas áreas comuns, nem pensar.
• Como por exemplo de ruídos
desproporcionais, que constituem
ofensa ao direito de vizinhança,
temos gritarias e desordem , indus-
tria barulhenta ponto de perturbar
ambiente comunitário, rádios e
outros aparelhos de som em alto
volume, etc., especialmente no ho-
rário de silencio noturno.
• O condomínio ou morador não
devem permitir que seus filhos
corram, joguem bola, andem de
velocípede ou de bicicleta nos cor-
redores ou espalhem seus brinque-
dos no hall, que são partes comuns,
bem como quem fiquem brincan-
do no interfone, ligando para este
ou aquele apartamento. Isso pode
gerar justas reclamações e conse-
qüentes aborrecimentos que as ve-
zes geram inimizades.
• Outra coisa que proprietário ou
morador em apartamento deve ter
em conta é que os empregados são
do condomínio, da coletividade e
não dele individualmente. Por tan-
to, eles não devem ser usados para
fazer compras ou pequenos reparos
ou limpeza no apartamento, salvo
em suas horas ou dias de folga.
• O morador de um apartamen-
to, proprietário ou não, devera ler
com atenção e por em prática as
regras estabelecidas na convenção
do condomínio, no regulamento in-
terno, e nas circulares do edifício.

Especial exame e reflexão também 
merecem as prestações de contas 
ou balancetes mensais do sindico, 
mesmo que conste já examinados 
pelo conselho.
• “Condomínio costume de casa
vai a praça”.
• A origem de certos cidadãos
justifica o seu proceder para con-
sigo mesmo e para o meio em que
vive. Daí o choque de valores éti-
cos, por maior que seja a tentativa
de isolamento de vida nos aparta-
mentos. Abusos são perpetrados
por que o seus autores não impor-

tam as regras de boa educação. Da 
mesma maneira que lançam ponta 
de cigarro, casca de frutas, papeis 
e outros objetos na via publica, fa-
zem-no, igualmente, nas áreas co-
muns do condomínio que moram 
ou visitam.

Provérbio alemão: 

“Não pode o melhor dos homens 
viver em paz, desde que isso não 
seja do agrado de um mau vizinho”
• As relações condominiais es-

pelham a realidade de subdesen-
volvimento de uma sociedade de 
aparências, egoístas, debilitadas 
educacionalmente e pouco habitua-
das á pratica de regras elementares 
de civilidade. O comportamento 
ante social de certos condôminos 
não passa de uma fotografia da 
vida intima, demonstrada na falta 
de higiene, na santa ignorância no 
trato social, na buzina e na veloci-
dade do carro.
• Em todas as camadas sócias
constatam-se deseducação, a falta
de espírito associativo e as dificul-
dades que enfrenta um síndico para
manter a ordem e a disciplina. Pela
fachada de um prédio não se aqui-
lata o nível educacional de seus
moradores.
• Exigir ordem e disciplina,
numa sociedade condominial, é tão
difícil quanto cobrar de nossos ho-
mens públicos atitudes honrosas e
de zelo pelos bens da coletividade.

• Todos querem o melhor para si
todos conhecem ou supõem conhe-
cer seus direitos, mas quase todos
ignoram ou proferem ignorar seus
deveres.
• Quem quer que se esforce para
agradar à maioria, mente a si mes-
mo e se alimenta de hipocrisia.

Jp Mourão – Especialista em ne-
gócios imobiliários em Fortaleza.

Por Andréa Mattos |
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Trabalhista
Mau Zelador pode trazer 

sérios danos ao condomínio

Placas engraçadas encontradas na WEB...
Divirtam-se!

“O Zelador é um profissional fun-
damental para o bom funcionamen-
to e o bem-estar do condomínio”, 
diz o advogado de Direito Imobi-
liário, Rodrigo Karpat, e chama a 
atenção para o inverso, figura que 
rotula de zelador-perigo.
 “Ao contrário do bom pro-
fissional, ele não mantém um re-
lacionamento adequado com os 
moradores, o síndico e a adminis-
tradora”, justifica.
 Karpat ressalta que entre as ca-
racterísticas marcantes do zelador-
-perigo está a ausência do trabalho.
 “Ele costuma desaparecer do 
condomínio em muitos momentos 
do cotidiano, com a desculpa de 
que está resolvendo um ou outro 
problema. Porém, o que poucos 
desconfiam é que ele pode estar 
exercendo outras atividades, dife-
rentes daquelas que lhe são desig-
nadas. Muitas vezes, ele pode ter 
outro serviço fora, ou até um novo 
negócio nas proximidades do con-
domínio”, afirma o advogado.
 “Quando o zelador sai do pré-
dio, outro funcionário, geralmente 
o porteiro, assume suas funções.
E esta substituição pode gerar um
problema judicial no futuro. Pois o
porteiro, que neste caso acumulou
funções, pode requerer no Judici-
ário seus direitos trabalhistas, ge-
rando, assim, um passivo inespera-
do ao condomínio”, alerta Karpat.

Caça ao Bruxo
 O zelador-perigo está também 
na linha de pênalti do campo de 
atuação do Conselho Regional dos 
Corretores de Imóveis (Crecisp), 
segundo Karpat.
 O principal motivo é a inter-
mediação e a corretagem, que fa-

zem do personagem um roubador 
de comissão alheia, conforme dei-
xam entender os comentários do 
advogado.
 “O zelador que faz o papel de 
corretor e realiza a venda de um 
apartamento ou casa chega a ga-
nhar, de forma irregular, 2% do 
valor da venda. A prática pode até 
parecer vantajosa para o vendedor, 
que teria de pagar 6% a um corre-
tor. Acontece que este zelador está 
cometendo um crime: exercício 
ilegal da profissão”, afirma.
 Karpat aconselha aos síndicos 
e administradoras a ficarem aten-
tos para as compras de materiais 
e a manutenção do condomínio. 
“O zelador-perigo sempre tem 
um grande estoque de material no 
depósito do prédio, e muitas ve-
zes troca lâmpadas, faz pinturas 
e outros serviços como ‘cortesia’. 
Desavisado, o morador costuma 
dar uma gorjeta como forma de 
agradecimento, mas não sabe que 
o material utilizado vai onerar seu
próprio bolso, uma vez que será
cobrado posteriormente no seu bo-
leto condominial mensal”, alerta
Karpat.

O advogado sugere as seguin-
tes medidas para proteger o condo-
mínio.

• Acompanhe a rotina de seu
condomínio;
• Coloque câmeras;
• O controle digital impede frau-
des na marcação do ponto e na
saída e entrada do funcionário;
• Tenha sempre uma boa admi-
nistradora com departamento de
compras próprio;
• Nunca autorize compras sem
ter, pelo menos, três orçamentos
e varie de fornecedor;

• O zelador não pode fazer servi-
ço no interior das unidades den-
tro do seu horário de trabalho, e
é de bom tom que também não o
faça fora do horário; envie circu-
lar alertando os moradores;
• Deixe que sua unidade seja
negociada por especialistas.
Contate sempre um corretor de
imóveis com registro no Creci.
Não permita o ingresso de inte-
ressados sem a presença de um
corretor.

 Se possível, terceirize a gara-
gem do seu condomínio. Além de 
evitar problemas, o condomínio 
passa a ter receita, o que reduz a 
taxa condominial.
 Em prédios no litoral não deixe 
as chaves com o zelador, que pode 
estar locando as unidades sem au-
torização.
Por: Dr. Rodrigo Karpat
Fonte: Boletim do Condomínio
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Administração
Como está a satisfação dos 

condôminos com a atual gestão?

Administrar um condomínio 
é uma tarefa complexa que 
requer, dentre outras com-

petências, a arte da diplomacia. O 
bom síndico é aquele que consegue 
manter o equilíbrio entre os anseios 
dos moradores e aquilo que pode 
efetivamente ser posto em prática 
com os recursos disponíveis. 
 Para quem assumiu a sindicân-
cia no início do ano, o mês de ju-
lho marca mais ou menos a metade 
da gestão (isso se ela for de doze 
meses, o que é o mais comum). A 
época é favorável para se realizar 
uma avaliação do que foi feito nos 
últimos seis meses: em que pontos 
o síndico está acertando? Em quais
está deixando a desejar? O que ain-
da pode ser melhorado até o final
do ano?

É comum que muitos mora-
dores se dirijam diretamente ao 
síndico para falar a respeito des-
ses pontos, seja informalmente ou 
através de livro de ocorrências ou 
outro meio. Porém, uma forma de 
sistematizar a coleta de informa-
ções é a aplicação de uma pesquisa 
de satisfação que pode ser enviada 
por email ou, caso se prefira pre-
servar a identidade do consultado, 
é interessante colocar uma urna no 
hall para que os formulários sejam 
depositados anonimamente. 

O primeiro passo é elaborar o 
questionário. Ele deve ser dividido 
em categorias como: conservação 
da estrutura, limpeza, opções de 
lazer, segurança, desempenho dos 
funcionários, segurança, funcio-
namento de equipamentos comuns 
(piscina, playground, sauna, ele-
vadores etc), coleta de lixo, valor 
da taxa condominial, assembleias, 
dentre outros quesitos que forem 
pertinentes. Nesses itens, podem 

ser oferecidos conceitos de “óti-
mo”, “bom”, “regular”, “ruim” e 
“péssimo” para a avaliação. Po-
dem ser colocados também espa-
ços para sugestões por escrito em 
todas as categorias
 Deve-se estabelecer um prazo 
para devolução do questionário 
respondido. Dificilmente haverá 
100% de colaboração por parte dos 
moradores, mas é interessante que 
se colete a avaliação de pelo menos 
metade das unidades autônomas, 
assim é possível ter um panorama 
justo. Para condomínios com mais 
de mil moradores, uma amostra-
gem de 30% é satisfatória. De pos-
se das informações, o síndico pode 
organizar os resultados em uma 
planilha para melhor visualização 
e assim poder traçar prioridades.

 Realizar uma auto-crítica é 
importante e isso não significa um 
atestado de fracasso. Pelo contrá-
rio: muito mais inteligente é o sín-
dico que consegue reverter suas 
falhas do que aquele que insiste 
com o autoritarismo e em bater de 
frente com os moradores que o co-
locaram em tal posto de liderança. 
 A melhor forma de manter a 
boa convivência e a aprovação em 
alta com os demais condôminos é 
mostrar interesse no que eles têm 
a dizer e aumentar a participação 
deles nas decisões do condomínio. 
Ter sensibilidade e humildade para 
receber críticas é uma qualidade 
fundamental para o bom síndico. 
Antecipando-se às queixas, o ad-
ministrador consegue atender aos 
anseios do condomínio e fazer um 
grande mandato. 

O condomínio, através da 
sua administração e do seu 
pessoal, não deve ofere-

cer qualquer tipo de resistência ao 
cumprimento da ordem judicial, 
desde que comprovada a veracida-
de do alegado pelo oficial de justi-
ça, isto é, o condomínio não deve 
servir de anteparo a condôminos 
que procuram se furtar do cumpri-
mento da lei. Nos termos do art. 
139 do Código de Processo Civil, 
os oficiais de justiça são auxiliares 
do juízo incumbidos de exercer as 
atribuições relacionadas no art. 143 
do mesmo diploma. Assim, desde 
que o oficial de justiça se apresente 
como tal no cumprimento de suas 
atribuições perante o condomínio, 
o que se comprova pela verificação
da carteira funcional e do mandado
judicial (documento este que con-
tém todas informações relevantes
ao ato em curso), não deverá ser
apresentada qualquer resistência
à entrada do referido profissional,
independentemente do condômino
visado estar ou não na respectiva
unidade autônoma.

O condomínio pode reter docu-
mento de identidade de visitante 
que adentra nos seus limites?

 Não, a medida é proibida pela 
Lei Federal n° 5.553/68 (alterada 
pela Lei n° 9.453/97). A mencio-
nada lei estabelece, dentre outras 
coisas, que é proibido “reter qual-
quer documento de identificação 
pessoal, ainda que apresentado por 
fotocópia autenticada ou pública-
-forma, inclusive comprovante de
quitação com o serviço militar,
título de eleitor, carteira profissio-
nal, certidão de registro de nas-
cimento, certidão de casamento,
comprovante de naturalização e
carteira de identidade de estran-
geiro” (art. 1°). Porém, quando o
documento de identidade for indis-
pensável para a entrada de pessoa
no condomínio, seus dados pode-
rão ser anotados no ato e devolvi-
do o documento imediatamente ao
interessado (art. 2°, § 2°).

Fique atento 
síndico!

Como os condomínios 
devem receber os 
oficiais de justiça?



14 Julho de 2014

Condomínios possuem alguma 
parcela de culpa nos “arrastões”?

Segurança

A violência cresce em níveis 
alarmantes em praticamen-
te todos os estados brasi-

leiros e agora não apenas restrita 
às capitais. Antes considerados 
muralhas invioláveis, os condomí-
nios passaram a ser alvos de ban-
didos que agem em grupo e, mui-
tas vezes, com a colaboração de 
funcionários dos prédios. São os 
temidos “arrastões”, termo dado 
à modalidade de assalto em que 
criminosos adentram os edifícios e 
fazem várias vítimas.
 Segundo o Sindicato da Habi-
tação de São Paulo (Secovi-SP), 
em 2013, foram registradas 12 
ocorrências com essas caracterís-
ticas. O ano de 2014 já começou 
com mais arrastão: um condomí-
nio de luxo localizado no bairro do 
Real Parque, zona oeste da capital 
paulista, teve cinco dos seus oito 
apartamentos roubados durante o 
réveillon, no primeiro dia do ano.
 Recentemente, o Secovi-SP 
firmou convênio com a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo com o objetivo de 
desenvolver ações integradas para 
coibir os arrastões em condomí-
nios. Afinal, a violência parte de 
fora para dentro. Os condomínios 
tentam sofisticar recursos para 
proteção, mas às vezes isso não é 
suficiente, visto que a violência é 
antes de tudo um problema social 
que precisa ser resolvido pelas au-
toridades públicas. 
 No caso de o condomínio ser 
invadido, de quem é a culpa? O 
especialista em Direito Imobili-
ário e consultor de condomínios, 
Rodrigo Karpat alerta sobre a res-
ponsabilidade do condomínio em 
ressarcir os prejuízos em casos de 

assaltos ou ações criminosas. “No 
caso de furtos ou roubos dentro 
do condomínio ou nas unidades 
autônomas, o edifício não é res-
ponsável pelo ressarcimento do 
morador, uma vez que a seguran-
ça pública compete ao Estado. O 
condomínio será responsabilizado 
nos casos em que houver culpa do 
prédio, ou seja, quando houver en-
volvimento de um dos seus funcio-
nários ou facilitação pela portaria, 
mesmo que de forma involuntária. 
E se o prédio tiver assumido a res-
ponsabilidade pela segurança, seja 
pela contratação de vigilantes ou 
se estiver previamente descrito na 
convenção”, explica o advogado.

 Isso resulta em uma grande li-
ção: existem no mercado inúmeros 
equipamentos de segurança que 
podem ser instalados, mas a pri-
mordial medida a ser tomada para 
proteger o condomínio é a contra-
tação dos funcionários. Deve-se 
ser muito criterioso na avaliação 
da idoneidade dos candidatos, para 
não correr o risco de colocar para 
dentro do condomínio alguém que 
venha a lhe fazer mal. Além disso, 
qualificação é fundamental. Por-
teiros, vigilantes, zeladores e todo 
o corpo de funcionários precisam
estar devidamente treinados para
agir em situações de emergência e
também evitar assaltos.

 “Mesmo com todos esses 
novos aparatos, os condomínios 
continuam suscetíveis a assaltos. 
Investir apenas em tecnologia e 
parcerias com o Poder Público 
não são suficientes para melhorar 
a segurança dos prédios; é preci-
so treinar funcionários e conven-
cer moradores de que é essencial 
adotar normas condominiais mais 
rígidas. A segurança é uma soma 
de fatores que incluem desde bar-
reiras físicas e treinamento de fun-
cionários, até a cooperação dos 
moradores”, complementa Rodri-
go Karpat.

...para melhorar a segurança dos prédios; 
é preciso treinar funcionários e convencer 
moradores...
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Forma de desempatar 
votos em assembleia 
pode evitar conflitos

Voto de minerva nas assembleias 
de condomínio previne conflitos

Gestão Condominial Momento EuChef

Carré de Cordeiro 
servido com Risoto de Uva 

Thompson, gengibre e Bacon 
no Saque. (Rende 2 porções)

INGREDIENTES
Carre de Cordeiro

• 500g de cordeiro
• Sal
• Pimenta do Reino
• Azeite

Risoto

• 50 gr de manteiga sem sal
• 1 colher de sopa de azeite
• 1/2 cebola picada
• 50 gr de Bacon em cubinhos
• 1 xícara de arroz arbóreo
• 100 ml de vinho branco de

mesa seco
• 50 ml de saque
• 2 cubos ou 1 potinho de caldo

de legumes
• 800 ml de água
• 100 gr de uva thompson verde
• Queijo parmesão de boa qua-

lidade para ralar
• 50 ml de saque
• 1/2 pimenta dedo de moça pi-

cadinha
• 100 gr de parmesão ralado
• 1 ramo de Alecrin (Para de-

corar)

MODO DE PREPARO
Risoto

1. Tempere o carré de cordeiro e
deixe o marinar por 15 min
2. Coloque a água com o caldo de
legumes para ferver.

3. Frite a cebola na manteiga
com azeite até ficar transparente.
4. Adicione o bacon e frite por
um minuto e adicione o saque.
OBS: O fogo deve ser alto du-
rante todo o preparo
5. Adicione o arroz e frite-o por
1 minuto e meio, sem parar de
mexer
6. Adicione o vinho e continue
mexendo, até o álcool evaporar.
7. Depois que o álcool evaporar
vá adicionado uma concha de
caldo de legume, fervendo, con-
forme ele evapora, uma concha
de cada vez, até o arroz ficar al
dente e isso leva entorno de 18
min.
8. Após a última concha adicio-
nar a uva e o gengibre.
9. Para finalizar adicione uma
pequena quantidade de manteiga
e queijo parmesão para deixar o
risoto mais cremoso.

Carre de Cordeiro

Em uma frigideira bem quente 
adicione um fio de azeite e frite 
por 1m30s cada lado até ficar 
bem douradinho.
Agora é só montar o prato e 
servir.

Bon Appétit!!

Para mais receitas e dicas 
siga-nos

/euchefdf

@euchef

Por Fábio Marques |

A apuração dos votos, nas 
Assembleias de Condo-
mínio, segue a regra es-

tabelecida no artigo 1.352, pará-
grafo único, do Código Civil (Lei 
10.406/2002), in verbis:
 “Os votos serão proporcio-
nais às frações ideais do solo e 
nas partes comuns pertencentes a 
cada condômino, salvo disposição 
diversa da convenção do Condo-
mínio.”
 A redação do parágrafo único 
do artigo 1.352, do Código Civil, 
seguiu as linhas gerais do parágra-
fo terceiro, do artigo 24, da Lei 
4.591 de 16/12/1964, que no Ca-
pítulo VII, tratou “Da Assembleia 
Geral” - “Nas assembleias gerais, 
os votos serão proporcionais às 
frações ideais do terreno e partes 
comuns, pertencentes a cada con-
dômino, salvo disposição diversa 
da Convenção.”
 A maioria das convenções de 
condomínio estabelece que a cada 
unidade imobiliária corresponde 
um voto, o que iguala o direito de 
todos os condôminos, indepen-
dentemente das dimensões de sua 
unidade ou quinhão de fração ide-
al.
 A experiência passada de-
monstra o acerto do critério de 
igualar o peso dos votos de todas 
as unidades, diante das poucas 
reclamações, assim como de au-
sência de propostas de alteração 
legislativa que tiveram êxito em 
relação ao tema.
 O presente artigo busca solu-
ção para a hipótese de empate na 
votação de qualquer assunto da 
ordem do dia, e, de ausência de 
previsão na Convenção de Condo-
mínio para dirimir a questão.
 A primeira e melhor solução é 
atualizar a convenção de condomí-
nio, inserindo critério de desempa-
te, o que demanda as assinaturas 
de condôminos que representem 
2/3 dos votos dos condôminos, em 
atendimento ao disposto no artigo 
1.351, do Código Civil.
 É usual atribuir ao presidente 
da Assembleia Geral o voto de mi-
nerva, e, nesse caso, será aconse-
lhável que o seu voto seja colhido 
por último, a fim de só seja utiliza-
do a faculdade em caso de efetiva 

necessidade.
 Também poderá ser escolhido 
como voto qualificado e dobrado 
o condômino mais velho que se
encontre presente na Assembleia
Geral, que também deverá ser o
último a declarar o seu voto.

Caso se vislumbre a possi-
bilidade de empate em qualquer 
votação, pela presença de número 
par de condôminos na assembleia 
geral, e, ausente critério de desem-
pate na convenção de condomínio, 
é possível que se estipule, antes 
do início da Assembleia, median-
te proposta aprovada pela maioria 
dos presentes, o direito do voto 
de minerva para o presidente da 
Mesa, condômino mais idoso ou 
outro condômino, viabilizando re-
solver os temas da ordem do dia.

Na hipótese de empate, sem 
que tenha sido ajustado qualquer 
critério de desempate, o presidente 
da assembleia deverá fazer cons-
tar da ata o ocorrido e solicitar ao 
síndico que convoque nova assem-
bleia, para apreciar e deliberar o 
item em comento.

A jurisprudência corrobora o 
entendimento esposado, ipsis 
literis:

“Ação de anulação de assembleia 
geral ordinária de condomínio. 
Sentença que julgou proceden-
te em parte o pedido, anulando o 
mandato do síndico do Condomí-
nio Camboinhas Mall, reeleito na 
AGO de 24.03.2007, determinan-
do ao réu que, no prazo máximo 
de 30 dias realize nova assembleia 
com convocação de todos os con-
dôminos para eleição de novo sín-
dico, sob pena de multa diária de 
R$ 500,00. Custas e honorários 
compensados. Apelação de ambas 
as partes. Recurso que não mere-
cem prosperar. Vedando a con-
venção que o síndico se valha de 
procuração a ele outorgada, deve 
ser mantida a sentença que anu-
lou a assembleia onde se utilizou 
o síndico de mandatos outorgados
a ele e à empresa da qual é repre-
sentante legal. Nula a assembleia,
a consequência é a sua reiteração e
não a posse do segundo colocado,
ainda mais porque, abstraídos os

votos para os quais se utilizaram 
as procurações, a votação acabou 
empatada. Apelações a que se 
nega provimento.
 Deste empate, aliás, resulta a 
impossibilidade de proclamar-se 
o Autor síndico. De toda a sorte,
anulada a eleição, a consequência
jurídica é retirar o ato jurídico do
plano de existência, determinan-
do sua repetição. Assim, ainda
que não tivesse havido o referido
empate, não caberia empossar o
segundo colocado, mas sim reno-
var o ato.” (TJ-RJ 4ª Câmara Cível
- Apelação Cível 2008.001.45.211
- Relator Desembargador Horácio
dos Santos Ribeiro Neto - unânime
- julgamento em 16/9/2008)

ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA. Eleição 
do síndico pelo voto minerva do 
presidente da mesa, após o empate 
verificado na votação. Nulidade. 
Omissa a convenção a respeito, 
nada autorizada o duplo voto do 
presidente, como condômino e 
presidente da assembleia. Recur-
so improvido. (TJ-SP - 10ª Câ-
mara Cível - Apelação 0070319-
04.1997.8.26.0000 - Relator Ruy 
Camilo - unanime - data de regis-
tro 25-02-1999)
 Desse modo, fica clara a im-
portância de atualizar a convenção 
de condomínio, tornando-a instru-
mento apto a responder as novas 
demandas que se apresentam, pre-
venindo conflitos e trazendo mais 
transparência e agilidade à admi-
nistração do prédio.
Fonte: Sindiconet




