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Impostos Vencimento 
Mensal

Vencimento 
Anual

Salários 7 ------
FGTS 7 ------
INSS / IRRF 21 ------
PIS 21 ------

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
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Calendário de Obrigações Mensais

INDICADORES / MÊS
Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Ano 12 meses

Poupança Antiga (1) (%) 0,5000 0,5210 0,5000 0,5079 4,62 6,20
Poupança (2) (%) 0,4551 0,4761 0,4828 0,5079 4,07 5,39
TR* (1) (%) 0,0000 0,0209 0,0000 0,0079 0,03 0,03
TJLP (%) 0,41 0,42 0,42 0,41 3,77 5,20
FGTS (6) ( %) 0,2466 0,2676 0,2466 0,2545 2,27 3,03
Débitos Fed ** Selic (3) (%) 0,61 0,72 0,71 0,71 5,75 7,57
DI Over (2) (%) 0,59 0,71 0,70 ----- ----
UPC *** (R$) 22,31 22,31 22,31 22,31 0,00 0,04
UFESP (R$) 22,31 19,37 19,37 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 boa convivência é algo que 
se constrói a partir de um 
elemento primordial: o res-

peito. Depois dele vêm a educação, 
a simpatia, a camaradagem, a so-
lidariedade e outras boas maneiras 
que torna mais agradável a divisão 
de um espaço em comum. 
 Podemos dizer que o respeito 
vem em primeiro lugar, pois é ele 
que abre caminho para todo o res-
to. Saber obedecer os limites do 
outro e colocar-se em seu lugar, 
quando necessário, é fundamental 
para a vida em coletividade. 
 É exatamente a ruptura desta 
premissa do respeito que causa os 
grandes conflitos em um condomí-
nio. Muita gente esquece seu apar-
tamento, escritório ou casa (depen-
dendo do tipo de condomínio) está 
localizado em um patrimônio cole-
tivo e que, portanto, deve obedecer 
às normas que regem a convivên-
cia no mesmo.
 Para não errar na conduta ou 
cometer excessos, algumas per-
guntas-chave são muito úteis na 
hora da reflexão: Estou incomo-
dando ou prejudicando alguém? 
Eu gostaria que fizessem isso co-
migo? Como eu reagiria se alguém 
burlasse as regras do condomínio 
enquanto eu me esforço para cum-
pri-las?
 Em nossa matéria da sessão 
“Cotidiano” deste mês abordamos 
essas questões, especificamente 
tratando de malefícios ou constran-
gimentos causados por visitantes. 
Os condôminos são diretamente 
responsáveis por quem colocam 
dentro do condomínio. 
 Reclamações envolvendo vi-
sitantes não são novidades para a 
maioria dos síndicos. O “forastei-
ro” que estacionou na vaga de um 
morador ou o visitante que dani-
ficou algum equipamento de uso 
comum do prédio são exemplos de 

situações comuns.
 De acordo com o advogado 
Carlos Samuel de Oliveira Freitas, 
consultado por nossa reportagem, 
o ônus de qualquer dano causado
por um visitante é de responsabili-
dade legal imediata do proprietário
do imóvel, ainda que o local esteja
sendo temporariamente ocupado
por um inquilino.

Em caso de locação, o inquili-
no – por força da Lei do Inquilina-
to (lei 8.245) – tem por obrigação 
respeitar e acatar as normas inter-
nas do condomínio, como prevê 
o artigo 23 desta lei no seu inciso
X: “Cumprir integralmente a con-
venção de condomínio e os regula-
mentos internos”.

Obviamente, com bom senso 
e maleabilidade é possível repas-
sar a advertência ou multa (se for 
o caso) ao ocupante do imóvel, ou
até mesmo ao visitante inconve-
niente. Para evitar problemas des-
sa natureza, é importante informar 
o locatário, morador, hóspede ou
qualquer pessoa que freqüente seu
imóvel, das regras e obrigações
constantes da convenção e do re-
gulamento interno do condomínio.

Neste ponto, o síndico deve 
agir. É obrigação dele levar ao co-
nhecimento dos ocupantes de todas 
as unidades – seja ele proprietário 
ou não – todas as normas quem re-
gem o condomínio, sobretudo as 
que dizem respeito sobre entrada, 
tráfego e saída de visitantes. 

É importante que todos os con-
dôminos disponham de uma cópia 
da Convenção e do Regimento 
Interno. Essas cópias devem ser 
entregues a cada novo condômi-
no que chegar. Assim, a alegação 
de desconhecimento das regras se 
torna totalmente inválida. Prezar 
pelo respeito ao próximo continua 
sendo a principal regra da boa con-
vivência. 

* TR – Taxa Referencial; ** Débi-
tos Federais; *** Unidade Padrão
de Capital; (1) Rendimento no 1º dia
do mês seguinte, para depósitos até
03/05/12; (2) Rendimento no primei-
ro 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$ 755,00, R$ 765,00 e R$ 775,00,
com vigência a partir de fevereiro;
(7) Extinta pela Medida Provisória nº
1973/67, de 27/10/00 – último valor:
R$ 1,0641; BTN + TR cheia – supri-
mido por ser título extinto pela Lei nº
8.177, de 01/03/1991, embora ainda
existam alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico
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Seu Condomínio
Saunas fazem bem à saúde e agregam valor ao condomínio

O investimento em manuten-
ção e novos equipamentos 
é fundamental para a valo-

rização de um imóvel. Em se tra-
tando de um condomínio residen-
cial, as opções de lazer são grandes 
atrativos que podem agregar valor 
ao patrimônio, pois atualmente 
muitas pessoas preferem morar em 
um local em que não precisem en-
frentar trânsito ou se expor à vio-
lência para se exercitar, relaxar ou 
ocupar o tempo das crianças. 
 As saunas são equipamentos 
que unem lazer e relaxamento a 
benefícios à saúde. Existem dois 
tipos delas. A sauna seca – também 
conhecida como finlandesa – gera 
calor seco e é mais utilizada no in-
verno. Ela é indicada para pessoas 
com obesidade, doenças reumáti-
cas e articulares em geral, doenças 
circulatórias, pois causa o aumento 
da transpiração com eliminação 
de toxinas, acelera o metabolismo 
com incentivo à queima de ca-
lorias. Tem efeito vaso-dilatador 
com melhoria da circulação geral. 
 A sauna a vapor – úmida – pos-
sui propriedades hidratantes mais 
utilizadas no verão. É indicada 
para pessoas com doenças respira-
tórias da garganta e das mucosas, 
pois ajuda a fluidificar o muco as 
secreções respiratórias acumula-
das, promovendo expectoração e 
proteção da mucosa.
 As saunas não são novida-
des em condomínios residenciais. 
Muitos – inclusive antigos com 

mais de 30 anos – as possui. A ino-
vação delas vem com o avanço da 
tecnologia. Atualmente é possível 
associar o uso da sauna aos bene-
fícios da aromaterapia (tratamento 
baseado no efeito que os aromas 
de plantas são capazes de provo-
car no indivíduo) ou cromoterapia 
(utilização das cores para estimu-
lar potencialidades do organismo e 
amenizar ansiedade e insônia, por 
exemplo).

Instalação
 É fundamental a contratação 
de um bom profissional e obede-
cer as orientações do fabricante no 
processo de instalação. Para um 
condomínio residencial de médio 
porte (de 30 a 50 unidades), uma 
sauna com capacidade para 18 pes-
soas é suficiente, considerando que 
dificilmente ela será inteiramente 
preenchida de uma só vez. Para 
esta lotação, o ambiente deve ter 
as seguintes dimensões: 3,00 m x 
4,00m x 2,20 m.
 A estrutura vai variar de acor-
do com a escolha pela sauna a va-
por ou seca:
• Para sauna a vapor, é neces-
sário construir o cômodo em al-
venaria. Teto com altura de 2,20
m e inclinação de 10% no prolon-
gamento, oposta aos bancos. Essa
inclinação é fundamental, pois
quando o vapor condensar surgirão
gotículas de água no teto. Com a
inclinação essas gotículas vão es-
correr para a extremidade mais

baixa do teto e não cairão sobre os 
usuários, ou seja, acima dos bancos 
só haverá vapor. A porta deve ser 
impermeável, possuir visor trans-
parente e sempre abrir para fora do 
ambiente. As paredes podem ser 
revestidas com azulejos, mármore 
ou tinta látex (apropriada para lo-
cais que vão receber umidade).
• A instalação da sauna seca re-
quer mais mão-de-obra. Após re-
bocar paredes e teto com reboco
comum, faz-se o isolamento térmi-
co com lã de vidro ou isopor, fixa-
dos com sarrafos. Para o revesti-
mento das paredes, usa-se madeira
seca, como cedro ou mogno. É im-
portante utilizar madeira maciça,
de fácil respiração, e não se deve
jamais envernizar ou revestir com
qualquer produto. O piso pode ser
cimentado ou cerâmica (antiderra-
pante), ou coberto com um estrado
de madeira. A porta deve ser de
madeira com isolamento térmico,
abrindo sempre para fora do recin-
to e possuir visor transparente.

Redação com Socalor Saunas  |
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Com o objetivo de apoiar e defender os interesses dos sindicos do DF, a 
ASSOSINDICOS terá papel fundamental para a comunidade condominial do DF 

Entrevista com o Presidente da ASSOSINDICOS

Paulo Roberto Melo é gestor de 
condomínios que em um cur-
so de síndicos se reuniu com 

diversos síndicos e subsíndicos, que 
refletiam quanto à necessidade da 
criação associação, para apoiar os 
síndicos e subsíndicos em suas ges-
tões de condomínios. A associação 
foi criada e Paulo Roberto Melo é o 
1º presidente da ASSOSÍNDICOS-
-DF.

Folha do Síndico – O que significa 
ASSOSÍNDICOS?
Paulo Roberto Melo – ASSOSÍN-
DICOS - significa Associação dos 
Síndicos e Subsíndicos do Distrito 
Federal e Região Metropolitana.

Folha do Síndico – Para que veio 
a ASSOSÍNDICOS?
Paulo Roberto Melo – A Assosín-
dicos, veio com o intuito de apoiar 
e defender os síndicos e subsíndicos 
do Distrito Federal, com diversas 
ações e programas que visam de-
fender os gestores de condomínios 
em nossa área de atuação. A nossa 
associação defende também a re-
gulamentação da profissão de sín-
dico profissional, em que todos os 
síndicos moradores ou não sejam 
gestores qualificados e que recebam 
salário.
 Quero lembrar que no estatu-
to da ASSOSÍNDICOS é vedada a 
reeleição para todos os cargos da 
mesa diretora, o que nos traz uma 
renovação constante com boas 
idéias sempre para a nossa associa-
ção.

Folha do Síndico – Que ações e 
programas são esses?
Paulo Roberto Melo – São ações 
simples que fazem a diferença para 
os condomínios, como por exem-
plo, o clube de vantagens para os 
associados, tem também o selo de 
qualidade para empresas prestado-
ras de serviços Assosíndicos, que-
remos também fazer vistorias nos 
condomínios nas partes elétrica, hi-
dráulica e na conservação estrutural 
e a assosindicos vai emitir laudos 
sobre a conservação dos condomí-
nios. Já estamos fazendo diversos 
cursos, palestras e encontros. A 
partir de novembro começaremos a 
promover palestras em diversas ci-
dades do DF para discutir condomí-
nios e levar novas informações para 
comemorarmos o mês dos síndicos. 
Queremos dar todo o suporte para 

que os síndicos posam fazer uma 
gestão eficiente, transparente e com 
muitas conquistas para o condomí-
nio e para a comunidade de mora-
dores.

Folha do Síndico – Como vai fun-
cionar o clube de vantagens AS-
SOSÍNDICOS?
Paulo Roberto Melo – O Clube 
de Vantagens ASSOSÍNDICOS, 
em que o síndico ou subsíndico 
associado terá descontos em di-
versos estabelecimentos para o uso 
no condomínio e também para uso 
pessoal dos associados. Assessoria 
contábil, jurídica e técnica que sem-
pre são importantes na boa gestão 
do condomínio. Lembrando que os 
cursos, encontros, workshops e pa-
lestras promovidos ou com o apoio 
da ASSOSÍNDICOS os associados 
participarão gratuitamente.

Folha do Síndico – Como vai fun-
cionar o selo de qualidade ASSO-
SÍNDICOS?
Paulo Roberto Melo – Uma equi-
pe deu auditores da ASSOSÍNDI-
COS vai inspecionar e fazer uma 
vasta pesquisa nas empresas pres-
tadoras de serviços para condomí-
nios, para que os síndicos possam 
ter a certeza que estão contratando 
bons serviços, com empresas fisca-
lizadas e auditadas pela associação, 
assim iremos emitir o selo de quali-
dade ASSOSÍNDICOS, sendo uma 
chancela importante para a garantia 
da qualidade dos serviços eu con-
domínios do Distrito Federal, o selo 
de qualidade ASSOSÍNDICOS vai 
ser o padrão FIFA para as presta-
doras de serviços em condomínios 
e já é uma forma muito importante 

de apoiar os síndicos em sua gestão.

Folha do Síndico – Como vão ser 
essas vistorias nos condomínios?
Paulo Roberto Melo – Existem 
leis estaduais nos estados do Rio 
de Janeiro e São Paulo que exigem 
vistoria anual em condomínios ver-
ticais. Também tem algumas reso-
luções do CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia e Agrono-
mia que pedem a vistoria, mas não 
obriga. Queremos lutar junto com 
entidades como o Sindicondomí-
nio, Seicon, SECOVI, Sinduscon, 
CAU e CREA-DF pela criação e 
aprovação de uma lei que obrigue 
as vistorias anuais em condomínios 
do DF. Lembrando que desde julho 
de 2013 já está em vigor a Norma 
ABNT de Desempenho das edifi-
cações para prédios novos que são 
entregues pelas construtoras.

Folha do Síndico – Quanto aos 
cursos, palestras, encontros e 
eventos como serão esses movi-

mentos?
Paulo Roberto Melo – Realizare-
mos diversos eventos para trocar 
informações, conscientizar, confra-
ternizar e levar entretenimento aos 
síndicos e subsíndicos.  Dentre eles 
quero citar os seguintes cursos: Cur-
so de Síndicos Profissionais; Conta-
bilidade em Condomínio; Direito 
Aplicado ao Condomínio; Geren-
ciamento de Condomínio; Patolo-
gia das edificações; Qualidade das 
redes elétricas; Agente de Portaria, 
Zeladoria; Primeiros Socorros; os 
cursos ocorrerão em Águas Claras, 
Vicente Pires e Brasília. Também 
faremos cursos voltados para fun-
cionários como os três últimos cur-
sos citados.

Nos eventos faremos a corrida 
do síndico em março, o campeona-
to brasiliense de Futsal entre con-
domínios em agosto, o ERSSDF 
– Encontro Regional de Síndicos e 
Subsíndicos no Distrito Federal e 
Região Metropolitana em novem-
bro e o Prêmio Síndico Bom de 
Gestão também em novembro.

Folha do Síndico – Qual o seu 
pensamento quanto á terceiriza-
ção de serviços em condomínios?
Paulo Roberto Melo – Penso que 
as empresas terceirizadas são uma 
mão na roda para os síndicos, pois o 
que seria dos gestores de condomí-
nios se não fosse às empresas pres-
tadoras de serviços, elas prestam 
um bom serviço a sociedade de sín-
dicos na qual represento esse debate 
de jurisprudência, que o condomí-
nio pode ou não pode terceirizar, 
penso que cabe ao síndico definir 
como gestor de condomínio não a 
um juiz, pois cada gestão de condo-
mínio tem suas especificações. Mas 
fica o alerta de que é importante 
cobrar da prestadora terceirizada a 

prestação de contas quanto às decla-
rações de impostos trabalhistas.

Folha do Síndico – Presidente 
para finalizar qual a sua mensa-
gem final para os Síndicos e Sub-
síndicos?
Paulo Roberto Melo – Quero para-
benizar a todos os síndicos pelo dia 
do síndico que se aproxima, todas 
aquelas pessoas que se colocaram à 
disposição em uma assembléia para 
se tornar um síndico de condomínio 
parabéns pela ousadia. Agora você 
tem uma nova força: a ASSOSÍN-
DICOS-DF veio para defender a 
apoiar os síndicos e subsíndicos em 
sua tarefa árdua.
 Digo com muita ênfase, pois 
acredito que a ASSOSÍNDICOS é 
a casa do síndico no Distrito Fede-
ral e região metropolitana. Convido 
a todos que conheçam o “site” da 
ASSOSÍNDICOS e curtam o nosso 
FACEBOOK.
Um forte abraço a todos.

Folha do Síndico – A partir des-
sa semana os membros da AS-
SOSÍNDICOS terão um espaço 
reservado em uma coluna neste 
jornal chamada “Espaço ASSO-
SÍNDICOS”?

Conheça o portal da 
ASSOSÍNDICOS: http://

assosindicos.wix.com/assosindicos
Curta o Facebook da 

ASSOSÍNDICOS:  https://www.
facebook.com/assosindicosdf

Fale com o presidente da 
ASSOSÍNDICOS: (61)8497-2015

Mande um email para 
a ASSOSÍNDICOS: 

assosindicosdf@gmail.com

Paulo Roberto Melo
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Tabela Brasileirão
32ª Rodada

Esporte
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Gestão de Documentos Condominiais
A história documental nos condominios  precisa ser preservada, veja como 

implantar a organização com a Consultora Especializada

Matéria Capa

Os condomínios em geral 
sejam eles residenciais 
comerciais ou mistos nos 

últimos anos deixaram de serem 
aquelas entidades sem muita im-
portância para o FISCO, e passa-
ram a contribuir mais e serem com-
pelidos a prestar mais informações 
ao Governo como por exemplo  
suas movimentações trabalhistas 
e fiscais e de seus prestadores de 
serviços.
 Com isso, o assunto passou 
obrigatoriamente a ser levado mui-
to mais a serio pelos síndicos e 
gestores de condomínios pela im-
portância da guarda de documen-
tos em maior quantidade e ainda 
pela comprovação judicial exigida. 
Nos processos judiciais, por exem-
plo, ainda são exigidos pelos tribu-
nais documentos em papel, o que 
nos leva a crer que o arquivamento 
e a organização é fundamental.
 Recentemente umas das exi-
gências legais implementadas pela 
Receita Federal é que os condomí-
nios obtenham o certificado digital. 
O certificado digital é obrigatório 
para todas as entidades que tenham 
CNPJ e serve para informar e obter 
informações do governo de forma 
segura, e apenas esta exigência, 
sem considerarmos outras tantas, 
incumbe o sindico da apresentação 
de inúmeros documentos como: 
cópia de convenção autenticada, 
cópia de documentos pessoais do 
sindico, ata de eleição, para sua 
obtenção e renovação nos prazos 
exigidos pela certificadora, e que 
devem sempre estar disponíveis 
para consulta.  
 Localizar um documento, seja 
ele qual for, é uma das maiores di-
ficuldades que o Síndico encontra 
no Condomínio, principalmente, 
quando assume um mandato. Via 
de regra, esse administrador en-
contra uma montanha de papeis 
amontoados em qualquer local 
ou espalhados pelo edifício afora, 
porque nem sempre existe espaço 
apropriado onde os documentos 
possam ser guardados, adequada-
mente. Mesmo quando existe es-
critório no condomínio, a situação 
não é diferente porque a mistura e 
o acúmulo de papéis ao longo do
tempo são inevitáveis.

Ao Síndico cabe zelar pelos 

bens e pela memória escrita e ele-
trônica do Condomínio, arrumar, 
organizar, catalogar e guardar bem 
os documentos se torna um desa-
fio, estes profissionais especializa-
do no assunto (arquivo para Con-
domínios)são escassos no mercado 
do DF e a desorganização poderá 
refletir na prestação anual de con-
tas e também na transição  de ad-
ministrações, pois a reorganização, 
a manutenção e guarda adequada 
de documentos tem um custo ínfi-
mo em contrapartida os benefícios 
obtidos com a organização.
 A gestão de documentos em 
condomínios requer o arquivamen-
to permanente de documentos im-
portantíssimos como a convenção, 
as atas (que trazem todo o histórico 
administrativo do prédio), apóli-
ce de seguros, plantas do prédio, 
contratos de manutenções, con-
tratos de serviços, livros diversos, 
além de documentos fiscais e tra-
balhistas para efeitos de fiscaliza-
ção. A maioria dos condomínios 
e seus administradores, não tem 
se preocupado muito com este ge-
renciamento, que em curto prazo 
pode causar grandes transtornos 
ao sindico pela desorganização. 

Outro detalhe importante é que 
na falta da apresentação de algum 
documento, por exemplo, em uma 
eventual fiscalização da Delegacia 
Regional do Trabalho o condomí-
nio terá que arcar com o pagamen-
to do imposto, e a responsabilidade 
será do sindico, então porque não 
organizar agora?
 A Consultora de Condomínios 
Natalina Felipe de Moraes, espe-
cialista em organização condomi-
nial alerta os síndicos para os pro-
blemas da desorganização “... além 
das obrigações fiscais a história 
administrativa do condomínio tem 
que ser preservada contra as ges-
tões desorganizadas e que compro-
metem as informações a que todos 
os moradores têm direito.” alerta 
Natalina.
 Para auxiliar os Síndicos nessa 
situação a Consultora de Condo-
mínios, Natalina Felipe de Moraes, 
desenvolveu um módulo de tra-
balho denominado de ORGANI-
ZAÇÃO DE DOCUMENTOS E 
ARQUIVOS somente para Condo-
mínios, cuja organização considera 
o dia a dia do edifício, as necessi-
dades das Administrações e a tem-
poralidade de documentos, ou seja,

um arquivo próprio para o Condo-
mínio que permite a localização 
imediata de qualquer tipo de docu-
mento porque eles são organizados 
por assunto, em ordem alfabética e 
em cronológica e, para facilitar a 
gestão do Síndico, um índice alfa-
bético dos documentos é entregue 
a ele no final dos trabalhos junto 
com um relatório contendo suges-
tões, recomendações e pontos de 
atenção que deverão ser observa-
dos para evitar quaisquer tipos de 
questionamentos.
 A grande dificuldade já de-
tectada pelos especialistas, é que 
a maioria dos condomínios não a 
um local adequado para guarda e 
conservação destes documentos, 
ficando expostos ao tempo em pas-
tas velhas e normalmente submeti-
dos à unidade, depreciando-se com 
mais rapidez podendo até levar a 
perda da documentação em poucos 
anos.
 O mais importante, é que os 
síndicos atentem a necessidade 
de organizar e preservar a história 
administrativa do prédio, para que 
se evite num futuro breve o paga-
mento de multas e até duplicidade 
de pagamentos pela falta de com-
provação no momento adequado 
ao solicitante, seja ao FISCO ou 
a um fornecedor, e tal medida de 
prevenção valoriza ainda mais a 
administração do sindico e pode 
solucionar inúmeros problemas 

administrativos e fiscais, além de 
resolver possíveis duvidas e de-
mandas dos moradores.
 Organizar sua documentação 
de seu condomínio é essencial, e 
como anda sua organização?     
 A Consultora Natalina Felipe 
de Moraes se coloca à disposição 
dos síndicos e administradores 
para orientações e esclarecimentos 
de dúvidas sobre o tema pelos te-
lefones   ( 61) 9824-9488 ou ( 61) 
8198-4747.

Natalina Moraes orienta sindica como gerenciar arquivos e pastas após organização 

Arquivos organizados 

Consultora Natalina Moraes
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Playgrounds devem obedecer 
regras da ABNT

Segurança Terceira idade: 
preocupação com idosos 
valoriza os condomínios

Outubro é o mês em que 
se comemora o Dia das 
Crianças (12/10), o que 

nos faz lembrar de dar uma aten-
ção especial às áreas comuns des-
tinadas a elas dentro do condomí-
nio. Crianças precisam de espaço 
para desenvolver a coordenação 
motora e sociabilidade. Por isso, 
áreas de lazer infantis são muito 
bem-vindas em residenciais com 
muitos pequenos.
 Brincadeiras ao ar livre e ativi-
dades em grupo são fundamentais 
para que a garotada descarregue 
as energias sem precisar sair dos 
limites do condomínio. O play-
ground – ou parquinho – é, talvez, 
a parte preferida da maioria. No 
entanto, caso não esteja de acordo 
com as normas de segurança e re-
cebendo manutenções periódicas, 
esse equipamento pode causar 
acidentes até fatais. Portanto, pre-
venção e vigilância constante são 
garantias de diversão saudável. 
 No ano passado, a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) atualizou as disposições 
que versam sobre a instalação e 
manutenção desse tipo de equi-
pamento. Trata-se dos códigos de 
NBR nº 14.350-1 e nº 14.350-2, 
leitura obrigatória para o síndico 
de condomínio. A cartilha indica 
como deve ser um playground: os 
ângulos dos brinquedos, fixação, 
tipos de piso e materiais adequa-
dos como plástico, aço ou ferro 
galvanizado e com pintura atóxica 
e madeira tratada. 
 Pelas normas, todo play-
ground deve ter um livro de ins-
peção e passar por inspeção de um 
especialista que emitirá um laudo 
técnico anualmente. Além desta, 
não devem ser descartadas as ve-

rificações de rotina, para testar a 
resistência e inexistência de ferru-
gem no material.
 Devem ser priorizados brin-
quedos com cantos arredondados, 
coloridos com tintas atóxicas, 
montados com parafusos galva-
nizados (que não enferrujam) e 
embutidos. O parquinho deve ser 
instalado em um local amplo e 
arejado, que garanta pelo menos 
1,80m de circulação ao redor de 
toda extenção do playground.
 O playground jamais deve 
ser colocado sobre o asfalto ou 
concreto, nem mesmo com gra-
ma sintética. A grama, com muita 
gente circulando, rapidamente se 
torna seca. O ideal é utilizar areia 
em uma profundidade mínima 
de 30cm. Deve ser usada sempre 
areia fofa, para absorver o impacto 
de quedas. 
 É importante proibir o consu-
mo de alimentos em cima desta 
areia, pois os restos podem atrair 
animais transmissores de doen-
ças. Para mantê-la limpa, existe 
no mercado um produto específi-
co para a esterilização da areia. A 

fórmula descontamina a areia da 
presença de vermes e fungos que 
costumam atacar a pele. 

Regras são necessárias

 Cuidar do playground não é 
obrigação apenas do síndico, mas 
também dos usuários. Não adianta 
obedecer as normas de instalação e 
manutenção se as próprias crianças 
não tiverem consciência de que de-
vem preservar os brinquedos. Para 
manter a ordem e prolongar ao má-
ximo a vida útil dos equipamentos, 
é fundamental estabelecer regras 
para o uso do espaço.
 As regras devem ser escritas 
e fixadas em local visível para ser 
lida por crianças e responsáveis. 
Além de não permitir o consumo 
de alimentos, deve levada a sério 
a idade limite para o uso do play-
ground (12 anos). Os brinquedos 
não foram feitos para suportar o 
peso e as dimensões de um ado-
lescente ou adulto e o uso indevido 
pode acarretar danos à estrutura. 

O crescimento da população 
com mais de 60 anos no 
Brasil faz surgir uma nova 

preocupação com adaptações dos 
imóveis para facilitar a rotina des-
sas pessoas. O significativo cresci-
mento do número de pessoas com 
mais de 60 anos no Brasil vem 
transformando o perfil dos clientes 
que adquirem um imóvel. Esse pú-
blico exigente possui necessidades 
específicas que merecem atenção 
especial dos corretores de imóveis 
e das administradoras de condomí-
nios. Atualmente, segundo dados 
do IBGE, a população brasileira 
com mais de 65 anos de idade atin-
ge 23 milhões de pessoas, ou cerca 
de 10% do total de habitantes do 
país.
 A pessoa idosa tem maiores 
riscos de acidentes dentro da re-
sidência. Por isso, a arquitetura 
exerce um papel fundamental nes-
sa etapa, pois com a aplicação de 
recursos de iluminação, criação de 
espaços amplos, pisos seguros, en-
tre outros, amplia-se a autonomia 
e a segurança, fatores essenciais 
quando se pensa em qualidade de 
vida.
 A partir dessa faixa etária, a 
escolha por um novo imóvel inclui 
cuidados com as áreas coletivas, 
que devem possuir desníveis ven-
cidos por rampas e escadas mais 
ergonômicas, portas e espaços de 

circulação mais generosos, pisos 
opacos e antiderrapantes, portas de 
vidro com sinalização adequada e 
elevadores amplos.
 Além disso, as unidades de-
vem ter adaptações específicas, as 
construções focadas na diversidade 
dos usuários ampliam a vida útil de 
conforto no uso dos imóveis, pois 
atendem as mais diversas necessi-
dades que todas as pessoas têm ao 
longo da vida. O importante desse 
processo é perceber que esse tipo 
de projeto não onera significativa-
mente as construções quando os 
detalhes são planejados desde o 
início. Por fim, os resultados po-
dem ser esteticamente bem interes-
santes quando isso passa a ser um 
desafio do arquiteto projetista.

Fonte: TAGS
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Os condôminos são responsáveis 
por seus visitantes

Cotidiano Por Cecília Lima |

Dicas
Segurança do funcionário

 Tema já abordado pelo Jor-
nal do Síndico, a segurança dos 
funcionários deve ser motivo de 
constante vigilância por parte 
do síndico, visto que cresce o 
número de ações regressivas 
propostas pelo INSS contra 
as empregadores que tiveram 
ocorrências de acidente de tra-
balho.
 A precaução continua sen-
do a melhor alternativa. O cus-
to com a prevenção tende a ser 
menos oneroso em todos os sen-
tidos ao empregador, especial-
mente tendo em vista que, nos 
casos de contestação judicial, o 
índice de ganho de causa pelo 
INSS chega a 90%.
 Algumas das recomenda-
ções indicadas são: observância 
das Normas Regulamentado-
ras que tratam de Segurança e 

Saúde do Trabalho, orientação e 
treinamento dos empregados, fis-
calização do uso de Equipamentos 
de Proteção Individual e Coletivo, 
preservação dos documentos e his-
tórico dos empregados e  acompa-
nhamento dos afastamentos e alta 
dos mesmos pelo INSS. 

Pavimentação
 O uso do asfalto é o mais co-
mum para a pavimentação de vias 
internas em condomínios horizon-
tais, por oferecer durabilidade e 
um melhor custo-benefício. Uma 
alternativa sustentável para o uso 
do piche tradicional é o asfalto 
feito com resíduos, onde cerca de 
20% da composição é de borracha 
oriunda de pneus triturados. O pó 
de borracha é misturado ao asfalto 
e, depois, são acrescentadas britas.
 O asfalto ecológico é mais du-
radouro que o comum e polui me-

nos o meio ambiente, já que evita 
a queima de pneus usados. Outro 
benefício constatado é que esse 
tipo alternativo de asfalto produz 
menos ruído quando o veículo tra-
fega sobre ele. Em se tratando de 
condomínios residenciais, o silên-
cio é sempre bem vindo. 

Primeiros socorros
 O Jornal do Síndico já abor-
dou algumas vezes a importância 
de se ter uma brigada de incêndio 
no condomínio, composta por pes-
soas (funcionários e condôminos) 
treinados para agirem em caso de 
emergência com fogo, liderando 

os procedimentos para controlar o 
foco ou até evacuar o prédio em 
casos mais graves. 
 Reforçamos também a neces-
sidade de que se ter mais de uma 
pessoa preparada para o atendi-
mento de primeiros socorros. Mais 
que isso, além da pessoa, é preciso 
que o condomínio disponha de um 
kit básico para ser manuseado em 
caso de emergência. A legislação 
brasileira não trata especificamen-
te de equipamentos de primeiros 
socorros em condomínios, porém 
um condomínio que não possua es-
ses equipamentos pode ser autuado 
pelo não cumprimento de leis tra-
balhistas. 

Contratação de funcionários
Apesar da oferta de mão-de-

-obra, nem sempre é tarefa fácil
preencher uma vaga de trabalho.
A dificuldade em encontrar um

profissional ideal para suprir as 
necessidades do serviço muitas 
vezes é culpa do próprio empre-
gador, que não sabe identificar 
exatamente o que precisa. 
 A primeira regra para con-
seguir uma boa contratação é a 
divulgação correta: na descrição 
da vaga, devem ser informadas 
todas as tarefas de forma deta-
lhada, diminuindo, assim, as 
chances de receber currículos 
sem o perfil desejado. Também 
é preciso estabelecer critérios 
de exclusão, como nível de edu-
cação, experiência profissional, 
características pessoais e (indi-
cações positivas e negativas). 
Esse último fator é muito im-
portante visto que os funcioná-
rios têm trânsito livre dentro do 
condomínio e é essencial que 
sejam pessoas de conduta ili-
bada, portanto é bom checar o 
histórico do candidato.

Mudança exige 
cumprimento das 

normas  condominiais 

O edifício Copan é um dos 
condomínios mais conhe-
cidos da capital paulista 

não apenas por ter sido projetado 
pelo renomado arquiteto Oscar 
Niemeyer, mas também por suas 
dimensões. São 1.160 apartamen-
tos distribuídos em seis blocos, e 
uma população composta por apro-
ximadamente dois mil moradores. 
Com tanta gente, não é de se sur-
preender que haja um grande fluxo 
de visitantes entrando e saindo do 
prédio. 
 Toda essa movimentação de 
“estranhos” pode trazer alguns 
transtornos. Em maio deste ano, 
uma moradora do Copan recebeu 
uma multa de R$ 678 do condo-
mínio e o motivo foi o fato de um 
casal ser flagrado fazendo sexo nas 
escadas que dão acesso ao terraço. 
Os desinibidos em questão eram 
visitantes da condômina. A mora-
dora alegou que o casal entrou no 
edifício com autorização, porém 
não desceram no andar da amiga, 
mas no último do prédio. Mesmo 
assim, a multa foi aplicada.
 O condômino, seja ele proprie-
tário ou inquilino, tem por obri-
gação respeitar as normas, a con-
venção e o regulamento interno do 
condomínio. O mesmo vale para 
as pessoas que com ele residem, 
ou se hospedam. Todos têm igual 
obrigação e, se assim não aconte-
cer, o proprietário do imóvel deve 
ser responsabilizado pelos atos ou 
omissões de seu hóspede ou qual-
quer morador a qualquer título na 
sua residência, é o que explica o 
advogado atuante na área de Direi-

to Imobiliário, Carlos Samuel de 
Oliveira Freitas.
 “A pessoa sendo proprietária 
e constando o seu nome no regis-
tro de imóveis é a responsável por 
quem coloca dentro do condomí-
nio. Para evitar problemas dessa 
natureza, é importante informar 
o locatário, morador, hóspede ou
qualquer pessoa que freqüente seu
imóvel, das regras e obrigações
constantes da convenção e do re-
gulamento interno do condomínio.
As atitudes em desacordo com as
normas serão sempre de responsa-
bilidade do condômino e, se for o
caso, as penalidades repassadas a
quem as causou. Ou seja, no caso
de atitudes indevidas do morador,
quem lida com as dívidas causadas
é ele”, orienta Carlos Samuel Frei-
tas.

Em caso de locação, o inquili-
no – por força da Lei do Inquili-
nato (lei 8.245) – tem por obriga-
ção respeitar e acatar as normas 
internas do condomínio, como 
prevê o artigo 23 desta lei no seu 

inciso X: “Cumprir integralmente 
a convenção de condomínio e os 
regulamentos internos”. Por ser 
norma legal, não se admite alegar 
desconhecimento, independente-
mente de estar ou não especificado 
no contrato, o responsável pelos 
danos é o proprietário, afinal, o 
imóvel está em seu nome. Porém 
o pagamento poderá e deverá ser
repassado ao inquilino, por ele ser
o causador.

De acordo com o advogado, os
incidentes de danos ou constrangi-
mentos causados por visitantes são 
pouco comuns e eventuais. “Quan-
do ocorre, o condômino é e sempre 
será compelido a reparar, uma vez 
que o dano é originado por pessoa 
trazida ao condomínio por seu in-
termédio, não cabendo aos demais 
condôminos arcarem com o paga-
mento dos reparos provocados por 
terceiros estranhos. Em alguns ca-
sos, o próprio convidado arca com 
as despesas. É tudo uma questão 
de bom senso e diálogo”, comenta. 
Freitas acrescenta que caso a situ-
ação não seja decidida de maneira 
“amigável”, o condômino poderá 
vir a ser cobrado judicialmente pe-
los estragos provocados por si ou 
seus visitantes.
 Para Carlos Samuel, a conduta 
ideal seria que o visitante não tran-
sitasse pelo condomínio sem estar 
acompanhado do condômino an-
fitrião. “Essa postura se torna im-
portante, inclusive, para segurança 
dos demais moradores do prédio, 
que podem se sentir incomodados 
com a presença de ‘estranhos’ tran-
sitando pelo condomínio”, conclui.

Uma mudança representa 
muito mais que uma sim-
ples alteração de endereço. 

Com frequência, trata-se do início 
de toda uma nova etapa da vida, 
que não raro está relacionada a 
questões importantes como novo 
local de trabalho ou uma escola 
diferente para as crianças, além 
de adaptações inevitáveis como 
conviver com uma vizinhança di-
ferente.
 O próprio processo de fazer 
a mudança pode ser uma fonte de 
preocupações e transtornos, se não 
for realizado de forma planejada 
e organizada. Não basta colocar 
todos os objetos em caixas, empi-
lhá-las e esperar pelo caminhão. 
Pode-se perder ou quebrar um 
objeto de valor, riscar a parede do 
corredor com os móveis, inclusive 
ter o caminhão mandado de volta 
por estar fora do horário permitido 
pelo condomínio.
 No caso de condomínios ver-
ticais, o síndico deve estar atento, 
pois a mudança implica no trânsito 
de pessoas estranhas pelas áreas 
comuns. Além disso, o transporte 
de caixas, móveis, eletrodomésti-
cos e outros objetos torna o uso do 
elevador concorrido. A presença do 
gestor do condomínio tanto duran-
te uma chegada de novos morado-
res quanto na partida dos antigos é 
de importância fundamental. Uma 
mudança bem-sucedida exige rigor 
com o cumprimento das regras do 
condomínio.
 Antes que a mudança seja fei-
ta, é importante que o morador que 
está em trânsito comunique o fato 
com antecedência à secretaria do 
condomínio e consulte o regimen-
to interno. As imobiliárias, tanto a 
do imóvel antigo quanto a do novo, 

precisam observar o regimento 
e repassar as regras aos clientes. 
De forma geral, os condomínios 
permitem a mudança durante a se-
mana, dentro do horário comercial. 
O síndico deve deixar claro que, 
se for quebrado algum objeto do 
condomínio na mudança, o novo 
morador arcará com as despesas.

Segurança
Há condomínios que reservam ele-
vador de serviço e disponibilizam 
carrinho de mão para levar os obje-
tos, ou mesmo colocam cones em 
frente ao prédio para que se possa 
estacionar. O elevador, aliás, é um 
local que tem grande possibilidade 
de sofrer arranhões e amassados 
durante uma mudança. É recomen-
dado colocar protetores nesse es-
paço. Dependendo do tamanho do 
caminhão, em certos condomínios 
é permitida sua entrada no esta-
cionamento. Fica mais difícil ofe-
recer essas vantagens, no entanto, 
se houver mais de uma mudança 
no mesmo dia, outro motivo pelo 
qual é importante avisar com ante-
cedência.
 A segurança também é um 
forte motivo de preocupação, pois 
criminosos podem se aproveitar do 
momento em que o condomínio 
“baixa a guarda” para a realização 
da mudança. O síndico deve ser 
informado pelos proprietários ou 
imobiliárias para quem o aparta-
mento foi vendido ou alugado e o 
dia e hora da mudança. A portaria 
também deve ser comunicada com 
antecedência do nome da transpor-
tadora responsável e nome com-
pleto e RG dos carregadores que 
trabalharão na mudança.
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A modernização em elevadores de condomínios tem 
proporcionado retorno de capital investido

Manutenção Predial

A modernização em eleva-
dores de condomínios tem 
proporcionado retorno de 

capital investido, por meio de uma 
redução na conta de energia elétri-
ca.

A Modernização Estética 
 A “Modernização Estética”, 
como já vimos difere da “Mo-
dernização Técnica” e a sua rea-
lização ou não vai muito mais da 
opinião dos condôminos que a dos 
técnicos de elevadores. Quando 
o elevador recebe ‘‘Manutenção
Preventiva’’adequada e perió-
dica, bem como a “Manutenção
Corretiva” sempre que precisar, a
“Estética” do elevador se mantém
por muitos anos, uma vez que as
peças danificadas são substituídas
imediatamente, mantendo a apa-
rência da cabina e das portas dos
pavimentos inalteradas. Uma ca-
bina estilo clássico - revestida por
madeira nobre ou por aço inox,
espelhos, com piso em granito e
teto rebaixado e luzes indiretas.
Por certo, agrada ao visual de to-
dos e qualquer mudança resultará
em longas discussões... a fim de se
escolher um novo visual.

O que queremos passar, princi-
palmente para os usuários de ele-
vadores, que uma cabine pode ser 
formatada com muitas ideias, até 
porque, com a tecnologia disponí-

vel é possível atender aos projetos 
mais avançados de arquitetos e de-
signers, seja como cabines temáti-
cas, com ajuda de paineis fotográ-
ficos, seja uma cabine antiga, cujos 
paineis e acessórios imitando ma-
deira, botueiras e acessórios anti-
gos... bem como temas comerciais 
onde o cliente viaja conhecendo as 
especialidades da loja, clínica ou 
hotéis... É possível utilizar-se de 
até mesmo uma tela LCD onde se 
possa reproduzir cardápios, comer-
ciais, filmes ou simplesmente pai-
sagens mutáveis...
 Como vimos, aquela caixa 
cujo piso tem apenas 1m² ou um 
pouco mais e as pessoas ficam sem 

saber para onde olhar por alguns 
minutos, pode ter uma destinação 
diferente daquela de subir e des-
cer... a de proporcionar conforto, 
lazer, conhecimento e até... muito 
lucro!
 A Rua do Livramento surgiu 
antes mesmo da criação da vila 
de Maceió em 1815 e se chamava 
Rua da Rosa. Com a construção 
da Igreja de Nossa Senhora do Li-
vramento, passou a ser denomina-
da de Rua do Livramento, depois 
Senador Mendonça e retornou 
ao Livramento no final do século 
XX, assim como as demais ruas do 
Centro que voltaram aos seus no-
mes mais conhecidos. Começa na 

Rua do Comércio, atravessando a 
Praça Deodoro e termina na linha 
férrea no bairro da Levada,
 No número 180, está o Edifício 
Maceió, o mais antigo, uma edifi-
cação de três pavimentos cujo ele-
vador funcionou até 2005, mas por 
falta de segurança, devido às pre-
cárias condições de manutenção, 
ficou inativo até o final de 2010. 
Nesse período, o prédio também 
de deteriorou e, sem acessibilida-
de perdeu parte de seus inquilinos. 
Uma clínica dentária interessou-se 
em se instalar no prédio, desde que 
houvesse uma revitalização geral, 
começando pela instalação de um 
elevador. A Lift Service fez algu-

mas adaptações, e instalou um 
elevador usado, de propriedade da 
clínica. Após a instalação, moder-
nização de alguns itens, o elevador 
entrou em funcionamento dando 
plena e total condições de acessi-
bilidade ao prédio...

Modernização
Quando falamos em moderniza-
ção, vem à mente a parte estética, 
do nosso assunto. Nos elevadores 
a “modernização” diz respeito, 
principalmente, a parte “elétrica” 
do equipamento, cujo objetivo é o 
de economizar energia. Em todas 
as oportunidades que a Lift Ser-
vice atendeu solicitação de visita 
e avaliação para modernizar um 
elevador, houve a anuência do 
condomínio em executar o serviço 
por ficar claro que uma “moderni-
zação técnica” é um investimento 
que gera retorno aos condôminos 
devido à economia que esta mo-
dernização produz no consumo de 
energia elétrica. Agregada à eco-
nomia de energia, há a economia 
com relação à própria manutenção 
do elevador, pois os componentes 
do equipamento passam a ser uti-
lizados de forma parcial, como as 
pastilhas de freio 

Engº João Besler
Diretor da Lift Service



10 Outubro de 2013

Gestão Condominial 
Registrar atas e convenções traz mais 

segurança aos condôminos

Viver em grupo não é tare-
fa fácil, principalmente 
quando esse grupo divide 

o mesmo espaço de residência.
Cano que estoura, filho guitarrista,
sujeira de animais, carro estacio-
nado em vaga errada, lixo fora do
cesto e prego martelado com o sol
raiando são algumas das situações
que podem gerar problemas entre
os moradores de um mesmo con-
domínio.

Para tentar sanar esses e ou-
tros problemas, são definidos os 
direitos e as obrigações de cada 
residente do edifício, bem como 
o que pode ou não fazer dentro do
condomínio. Essas regras integram
a chamada convenção de condomí-
nio, um documento previsto pela
Lei Federal 10.406/02 do Código
Civil.

“É obrigatório que a conven-
ção seja registrada no cartório de 
registro de imóveis para que ela se 
torne de conhecimento público”, 
afirma do vice-presidente da Ano-
reg-PR (Associação dos Notários 
e Registradores do Paraná), Italo 
Conti Junior.

Ele ainda destaca a importân-
cia de que haja consenso entre os 
moradores sobre o conteúdo do do-
cumento, para que sejam reduzidos 
os conflitos. Por isso, o texto deve 
ser aprovado em assembleia geral, 
com votos de pelo menos dois ter-
ços dos moradores.

Regras permites uma 
resolução pela conversa

 De acordo com o vice-presi-
dente da área de condomínio do 
Secovi-PR (Sindicato de Habita-
ção e Condomínios do Paraná), 
Dirceu Jarenko, a convenção de 
condomínio, aliada ao regimento 

interno, ajuda a reduzir os confli-
tos entre os moradores. “Com es-
ses regulamentos, cada condômino 
tem ciência de quais são os direitos 
e responsabilidades que lhe cabe”, 
reitera.
 A convenção deve conter, en-
tre outros itens, as regras da ad-
ministração (incluindo como será 
composto o corpo administrativo), 
a definição de quais são as áreas 
comuns, a forma de realização de 
assembleias ordinárias e extraor-
dinárias, direitos e obrigações dos 
condôminos, multas e meios de fis-
calização da gestão e das despesas.
 Jarenko acredita que a existên-
cia das normas possibilita que os 
problemas de convivência sejam 
resolvidos através de uma simples 
conversa. “Por isso é muito im-
portate que todos os condôminos 
estejam cientes do conteúdo da 
convenção e do regimento interno, 
e possuam uma cópia desses docu-
mentos”, explica.

Atualização periódica
 Ainda vale salientar que o tex-
to da convenção de condomínio 
pode e deve ser atualizado, para a 
adequação às mudanças que ocor-
rem no Código Civil.

De acordo com o Secovi-PR, 
o processo de alteração é o mesmo
da elaboração original do docu-
mento. Primeiro, é convocada uma
assembleia entre os moradores e
nela é formada uma comissão que
ficará responsávels por propor as
mudanças.

Após realizarem algumas reu-
niões, os membros da comissão 
fazem uma minuta das alterações 
e distribuem uma cópia entre so 
moradores, solicitando que os mes-

mos se manifestem dentro de certo 
prazo.
 As sugestões dos moradores 
serão avaliadas pela comissão e, 
sendo pertinentes, o grupo faz no-
vas alterações na minuta, que pas-
sará por aprovação em assembleia 
geral específica. Sendo aprovada, 
o síndico providenciará a remessa
para o cartório de registro de imó-
veis e distirbuirá, mediante proto-
colo, uma cópia para cada mora-
dor.

Importância do registro das 
atas

 As assembleias também cum-
prem o papel importante de resol-
ver problemas e buscar melhorias 

para o condomínio. Nelas são to-
madas decisões que afetarão todos 
os moradores.
 Por isso, tudo que for decidido 
nas reuniões deve constar nas atas, 
para que fiquem registradas e pos-
sibilitem maior transparência das 
atividades dos administradores.
 “São várias as razões para se 
registrar um título ou documento. 
Isso porque, o registro comprova 
a data, o conteúdo integral do tex-
to e identifica corretamente quem 
o assinou, dando autenticidade ao
documento. Além disso, qualquer
pessoa pode conferir, a qualquer
tempo, o que está registrado”,
avalia o presidente do Instituto de
Registro de Títulos e Documentos

e de Pessoas Jurídicas do Paraná, 
João Manoel de Oliveira Franco.
 É possível efetuar o registro 
das atas de assembleias no cartório 
de registro de títulos e documen-
tos. “O registro faz com que a ata 
tenha validade contra terceiros”, 
explica o oficial do 1º Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos 
de Curitiba, José Mendes Camar-
go.
 Segundo o oficial, o registro 
ainda torna o documento público 
e garante, em caso de perda, que 
os dados que constam na ata sejam 
conservados por tempo indetermi-
nado.

Fonte: Portal UOL
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Automação Predial

Acessórios

Bordados e Uniformes

ConsertosSegurança Eletrônica

Salão de Beleza

Assessoria Condominial

Advocacia Condominial
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Material de Limpeza

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Outubro/2013

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
Silêncio faz bem à saúde

Exposição constante a ruídos pode trazer prejuízos 
irreversíveis à audição

A saúde auditiva é muitas vezes negligenciada em 
detrimento do cuidado com outras partes do corpo. 
Muita gente não sabe, mas pequenos hábitos cotidia-

nos como assistir a televisão com volume alto, má alimenta-
ção, uso constante do fone de ouvido, estar constantemente 
exposto a ruídos forte sem a devida proteção ou a própria 
poluição sonora dos grandes centros urbanos são fatores que 
vão, gradativamente, prejudicando a audição. É importante 
estar atento a isso, pois os danos podem ser irreversíveis.

 Segundo censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), cerca de 9,7 milhões de bra-
sileiros declaram sofrer com alguma forma de deficiência 
auditiva, o que soma 5,1% da população do Brasil. Apesar 
de ser um número considerado alto, pequena parcela deste 
costumam procura ajuda médica.

 O barulho é uma dos principais motivadores de conflitos 
entre condôminos e, consequentemente, uma grande preocu-
pação para os síndicos, que se veem obrigados a intermediar 
brigas e negociações. Isso não acontece à toa. O barulho é 
incômodo porque causa irritabilidade, dor de cabeça e mal 
estar em quem ouve. 

 De acordo com o otorrinolaringologista Dr. Alexandre 
Cercal, o ruído é, sem dúvida, a principal causa de deficiên-
cia auditiva. “Os ouvidos perdem, aos poucos, sua funcio-
nalidade com o envelhecimento a partir dos 50 anos, mas há 
fatores capazes de acelerar o processo. Dentre os motivos 
está a exposição intensa a ruídos”, explica.

 Com o barulho em excesso, ocorrem alterações vascu-
lares da microcirculação do ouvido interno    com privação 
de oxigênio e demais nutrientes para as células sensoriais 
auditivas do ouvido interno. Esta condição pode resultar na 

morte ou degeneração das células ciliadas, aquelas respon-
sáveis por perceber o som.

 O especialista explica que a perda auditiva é irreversí-
vel, pois não é possível recuperar as células auditivas lesio-
nadas - e o organismo não faz a reposição das que morreram. 
“Falar muito alto e aumentar o volume da televisão ou rádio 
sem motivo aparente também podem ser sinais do proble-
ma”, conclui Cercal.

 Segundo a otorrinolaringologista e Otoneurologista Dra. 
Rita de Cássia Guimarães, outro fator que não parece estar 
diretamente ligado com a audição, mas pode causar danos ao 
aparelho auditivo é o vício no cigarro. Isso porque, graças às 
mais de cinco mil substâncias químicas presentes nele, as to-
xinas inaladas podem causar danos definitivos às estruturas 
sensíveis do ouvido - a começar pelo sintoma zumbido.

 “O consumo de cafeína e os carboidratos em excesso 
também podem ser vilões para a audição, por isso, ter uma 
alimentação balanceada, com pouca cafeína e sem exageros 
em glicose e sódio é o primeiro passo para a manutenção do 
bom funcionamento auditivo”, comenta a médica. 

 Para pessoas que são expostas a muito ruído no am-
biente de trabalho (músicos, funcionários de aeroportos, de 
segmentos industriais, e operadores de Call Center) devem 
fazer exames de seis em seis meses para verificar como está 
o funcionamento dos ouvidos. Para demais pessoas, o exa-
me não é descartado, mas pode ser feito em um intervalo de
tempo maior.

Redação com TodaComunicação |
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ChurrosReceita do Mês
Ingredientes Churros:
    1 ½ xícara (chá) de água

    2 colheres (sobremesa) de manteiga

    2 colheres (sobremesa) de açúcar

    1 pitada de sal

    2 xícaras (chá) de farinha de trigo

    Óleo, o suficiente para fritar

    Açúcar e canela a gosto

Acompanhamento (chocolate quente):
    500 ml de leite

    2 colheres (sopa) de amido de milho

    ½ xícara (chá) de leite condensado

    4 colheres (sopa) de chocolate em pó    

Outras sugestões:
    1 xícara (chá) de doce de leite

    1 xícara (chá) de doce de leite com chocolate

    1 xícara(chá) beijinho

    1 xícara (chá) de geleia de goiaba

    1 xícara (chá) de geleia de damasco 

Churros: em uma panela, coloque a água, a manteiga, o 
açúcar, o sal e deixe ferver. Acrescente a farinha de trigo aos 
poucos e, sem parar de mexer, deixe cozinhar por cerca de 
5 a 10 minutos até que a massa fique homogênea e solte do 
fundo da panela. Deixe esfriar. Coloque a massa em um saco 
de confeiteiro com um bico com ranhuras e molde no forma-
to desejado. Se você não possui um saco de confeiteiro, mo-
dele o churros com as próprias mãos. Frite a massa no óleo 
quente até que fique dourado e crocante. Em seguida, retire 
o excesso de óleo e empane no açúcar com canela. Reserve.

Chocolate quente: em uma panela, coloque o leite, o ami-
do de milho, o leite condensado e o chocolate em pó. Leve 
ao fogo, mexendo sempre, até que comece a engrossar. Sirva 
os churros com o acompanhamento desejado.

Feche o mês com esperança e calma, cuidando especial-
mente da área financeira. Evite ceder a impulsos de consu-
mo nos próximos dias, e fique atento a cobranças de taxas e 
impostos do passado, que não foram pagos. Zere o quanto 
antes. Sensualidade alta.

Concentração planetária em signos de água e terra pedem 
ligação afetiva e senso prático pra lidar com pessoas e as-
suntos de trabalho. Controle seus gastos nestes dias e refli-
ta antes de aceitar um trabalho mal remunerado. No amor, 
amparo e atenção.

Sob um clima astral um tanto tenso, outubro termina e leva 
embora projetos que não vingaram. Deixe-os ir! Limpe a 
mente, o espaço e os armários. Invista numa rotina mais 
leve, boa alimentação e hábitos saudáveis. Até o relaciona-
mento vai melhorar.

Com o fim do mês também chega o tempo de arrumar as 
coisas em casa - é a fase minguante da Lua vibrando em 
prol de mais alegria e bem estar, e menos apego ao que já 
não tem mais vibração e energia de vida. Pessoas partem, 
apenas observe. Amor em baixa.

Já que o mês está acabando, que tal rever os gastos? A fase 
minguante da Lua dá o ritmo de fechamento, bom pra man-
ter o olhar critico. Preste atenção às amizades - seu distan-
ciamento faz alguém sofrer. Distribua poder, não o concen-
tre em suas mãos.

Encerrando o mês cheio de dúvidas - você segue junto com 
um grupo, um sócio, ou vai arriscar a carreira solo? É o mo-
mento certo pra repensar suas associações e parcerias. Em 
família, escute mais. Fique atento a alterações no ambiente; 
preserve-se.

Observe um cliente que anda chateado, tenso ou exigente 
demais. Encerrar o mês com uma boa conversa pode trazer 
alivio à relação. Respeite o sócio que está com duvidas e 
problemas e dê tempo ao cônjuge. Generosidade tem de ser 
sua meta hoje.

Você pode sentir coisas estranhas nestes dias - um limite 
mais curto, temor, cansaço, desinteresse. É tempo de parar 
com a correria e fazer apenas o que couber numa agenda 
tranquila. Depois dos feriados você retoma o pique intenso. 
Amor segue bem.

Você, que faz parte da tribo dos sensitivos e donos de um 
coração bem informado, já sente o clima. Finalize pendên-
cias em casa, agende pequenos consertos e reuniões com 
a equipe. Fertilidade e amor em alta - é preciso tomar um 
rumo em breve.

Vibrações poderosas confrontam a sua força com de orga-
nizações e pessoas que sabem o que querem. Melhor ir com 
elas, para não ser posto de lado agora. Sua intuição existe 
e está forte - respeite as dicas recebidas! Clima amoroso e 
acolhedor.

Leitura, estudo, compreensão e comunicação - tudo gira em 
torno disto de hoje até o fim dos feriados. Programe seu 
cotidiano reservando tempo para viajar, aprender, investigar 
e ter conversas honestas com seu amor. Muito será revelado 
e resolvido!

Qual é sua disposição atual para aventuras e riscos? Quase 
zero, a contar pelos astros. Por isto não estranhe certo apego 
a rotinas. Descanse a mente e o coração. Certas banalidades 
existem para isto: são um refrigério em momentos de exi-
gências maiores!
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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

IMÓVEISCORTINAS 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

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

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

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

Uso Indevido de Área Comum, uma 
decisão errada em assembléia traz 

muitos problemas

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

Silvio Cortes
Síndico Sudoeste

Dr Aldo Junior o único bem 
de família pode ser penho-
rado por débitos condomi-
niais? 

R - Apesar da lei determinar que 
o bem de família é impenhorá-
vel, existem exceções, dentre
elas o débito condominial, que,
por ser originário do próprio
imóvel, pode acarretar penhora e
a perda do imóvel.

Walter Sanches
Síndico Asa Norte

Dr Aldo Junior , como os 
conselheiros poderão ser 
destituídos?

R - Os conselheiros só poderão 
ser destituídos em Assembléia 
Geral especificamente convo-
cada, que preencha o “quorum” 
previsto na Convenção a respei-
to e no silêncio desta, em primei-
ra convocação, por maioria de 
votos dos condôminos presentes 
que representem pelo menos me-
tade das frações ideais.

Uma das grandes discussões 
entre os moradores em 
condomínios é a utilização 

de áreas comuns por alguns mora-
dores deixando outros a margem 
desta utilização.
 Costumeiramente o abuso por 
parte de moradores na utilização 
errônea das áreas comuns, vis-
to que estes mesmos se intitulam 
“donos do prédio”, e com este ti-
tulo passam a exercer um poder 
paralelo desrespeitando as regras 
convencionadas e causando aos 
síndicos enormes transtornos.  
 Normalmente estes moradores 
contumazes infratores, depositam 
materiais e objetos pessoais em es-
paços reservados do condomínio, 
colocam motocicletas em locais 
de circulação de pedestres, usam 
as churrasqueiras e salão de festas 
se “apropriando” das áreas exter-
nas com convidados circulando em 
áreas restritas aos moradores, den-
tre outras barbaridades vivenciadas 
nos condomínios.
 “A legislação trata especifica-
mente deste assunto conforme dis-
posto no artigo 1335 do código ci-
vil que estabelece:”... II - usar das 
partes comuns, conforme a sua 
destinação, e contanto que não 
exclua a utilização dos demais 
compossuidores.”
 A inteligência do artigo supra-
citado nos leva a entender que ne-
nhum condômino pode se utilizar 
das partes comuns em beneficio 
próprio com destinação adversa ao 
previsto, mesmo que momentanea-
mente, acarretando este ato unilate-
ral inevitavelmente em desavenças 
com outros moradores, em virtude 
de que, o direito de uso das partes 

comuns é absolutamente igual para 
todos, e quando ocorre tal agressão 
as regras e regulamentos previstos, 
abrem-se precedentes que devem 
ser coibidos imediatamente pelos 
síndicos a fim de evitar maiores 
demandas no futuro.  
 Nesta seara, os síndicos sofrem 
para evitar estes excessos, tendo 
que notificar os transgressores ime-
diatamente à ocorrência dos fatos, 
e exigindo o fiel cumprimento da 
convenção e especificamente das 
regras de utilização dos espaços 
de diversão e entretenimento tais 
como: espaço gourmet, churras-
queiras, salões de festas, piscinas 
dentre outros.
 Recentemente num condomí-
nio em águas claras, erroneamente 
uma assembléia condominial apro-

vou e liberou a utilização da acade-
mia e da piscina para uma empresa 
que prestaria serviços de personal 
trainers para os moradores que qui-
sessem aderir ao serviço.
 Claramente identificamos que 
aqueles moradores que porventura 
não utilizem estes serviços esta-
riam cedendo sua área comum ao 
beneficio econômico de uma em-
presa, mesmo que, considerando 
que alguns moradores usam os ser-
viços, então se pergunta: e aqueles 
moradores que não se interessam 
pelo serviço, devem ceder sua aca-
demia e sua piscina para uso e ga-
nho financeiro de terceiros?                                        

Neste caso especifico, aplica-
-se o disposto no artigo 1335 aci-
ma citado, que veda a utilização de
parte comum por alguns se excluin-

do os demais. O tema é polemico, 
mas fica claro pelo exemplo citado 
que, o ato é passivo de suspensão 
da determinação da assembléia que 
aprovou uma condição que infrin-
ge a legislação e a convenção, com 
o agravante de possíveis demandas
judiciais por parte de moradores
que entendam terem seus direitos
aviltados, portanto requerendo in-
denizações judiciais e a suspensão
dos serviços prestados.

Em suma, é fundamental o 
cuidado com a utilização das áreas 
comuns que pertencem a todos, e 
o uso, devendo respeitar as normas
convencionadas evitando discus-
sões acaloradas e demandas judi-
ciais.

Síndicos Alerta!
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Jurisprudência
Decisões dos Tribunais em matérias sobre questões de condomínios

Entenda Direito

Funcionário estando 
em gozo de férias 

pode pedir demissão 
em férias?

Funcionário pediu demissão 
durante o gozo de férias, o 
que fazemos: aceitamos o 

pedido? Será obrigado a cumprir 
o aviso prévio? Qual o prazo para
pagamento?

Informamos que todo em-
pregado terá direito anualmente 
ao gozo de um período de férias, 
sem prejuízo da remuneração. 
 Durante o gozo de férias o 
contrato de trabalho está inter-
rompido. Isto quer dizer que, 
neste período o contrato continua 
gerando efeitos, inclusive com 
relação à contagem de tempo de 
serviço, não havendo, contudo, 
prestação de serviço. 
 Tratando-se de rescisão do 
contrato de trabalho por iniciati-
va do empregado, considerando a 
inexistência de fundamento legal 
expresso, predomina o enten-
dimento doutrinário e jurispru-
dencial de que inexiste qualquer 
fator que impeça o empregado de 
formalizar o seu pedido de de-
missão, ainda que, por qualquer 
motivo o respectivo contrato es-
teja interrompido ou suspenso. 
 Em virtude da referida omis-
são firmou-se na doutrina o en-
tendimento que será possível tal 
procedimento, todavia os doutri-
nadores divergem quanto à data 
do início do aviso prévio. 
 Dessa forma, há quem enten-
da que em se tratando de pedido 
de demissão, o início do aviso 
prévio ocorrerá a partir do dia em 
que o empregado deveria retor-
nar, ou seja, após o termino das 
férias. Na hipótese de não cum-
prir o aviso, a empresa poderá 
descontar o valor corresponden-
te. 

Coberturas
TJ-PR - 8649769 PR 864976-9 (Acór-

dão) (TJ-PR) 
Data de publicação: 29/11/2012 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE REGULARI-
DADE DE BENFEITORIA CUMU-
LADA COM ANULAÇÃO DE MUL-
TA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 
DA AÇÃO. COBERTURA DE VAGA 
DE GARAGEM. POSSIBILIDADE. 
SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO 
DECURSO DO TEMPO E NÃO IM-
PUGNADA PELO PERÍODO DE 
MAIS DE DOZE ANOS. APROVA-
ÇÃO UNÂNIME EM ASSEMBLÉIA.
CONDÔMINOS QUE ELEGERAM 
REPRESENTANTES DE CADA 
BLOCO. PRÁTICA PERPETUADA 
PELO TEMPO. SITUAÇÃO REGU-
LARIZADA PERANTE O CONDO-
MÍNIO QUE NÃO IMPLICA EM 
AUSÊNCIA DE RESPONSABILI-
DADE JUNTO À PREFEITURA 
MUNICIPAL. DECISÃO QUE NÃO 
SE ESTENDE À SITUAÇÃO ADMI-
NISTRATIVA. Recurso Conhecido e 
Desprovido. 
TJ-MG - 100240606149970011 MG 
1.0024.06.061499-7/001(1) (TJ-MG) 

Data de publicação: 10/01/2008 
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CI-
VIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE CO-
BRANÇA - RITO SUMÁRIO - AGRA-
VO RETIDO - INDEFERIMENTO 
DA OITIVA DE TESTEMUNHA 
- CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - PROVA DISPEN-
SÁVEL - AGRAVO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO - DEMOLIÇÃO DE
COBERTURA - RECOLOCAÇÃO
PROMETIDA EM ASSEMBLÉIA DE
CONDÔMINOS E NÃO EFETIVA-
DA PELO CONDOMÍNIO - DESPE-
SA ASSUMIDA PELO CONDÔMI-
NO - REEMBOLSO DOS VALORES
GASTOS - OBRIGATORIEDADE
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
EDÍFICIO OU DE DANOS E OBS-
TÁCULOS CONFORME PERÍCIA
DE ENGENHARIA - PEDIDO CON-
TRAPOSTO - RETIRADA DAS CO-
BERTURAS - INDEFERIMENTO
- DECOTE DOS ÔNUS DA SUCUM-
BÊNCIA RECÍPROCA - INVIABI-
LIDADE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. O juiz é o destinatário da
prova, podendo, em busca da apuração
da verdade e da elucidação dos fatos,
determinar a realização de todos os
tipos de prova em direito admitidos,
bem como indeferir aquelas que julgar
impertinentes, inúteis ou protelatórias,
não configurando, neste caso, cercea-
mento de defesa. Realizando-se a re-
forma do edifício, e tendo sido retirada
a cobertura do apartamento do condô-
mino para tanto, com o conseqüente
comprometimento de sua recolocação,
pelo condomínio, deve este reembolsar
os condôminos que fizeram tal reinsta-
lação à sua custa. Verificado por perícia
de engenharia que a cobertura não gera
quaisquer danos ou obstáculos ao edi-
fício, improcede o pedido contraposto
de remoção da cobertura. Tendo ambas
as partes sucumbido de alguma forma,
é de se manter a distribuição dos ônus
da sucumbência recíproca, conforme
determinada em sentença.
TJ-PR - Apelação Cível AC 4770343 

PR 0477034-3 (TJ-PR) 
Data de publicação: 31/07/2008 

Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. 
TAXAS CONDOMINIAIS. ASSEM-
BLÉIA GERAL QUE ESTABELECE 
A CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDI-
NÁRIA DOS CONDÔMINOS PARA 
COBRIR OS CUSTOS DE PINTU-
RA E OBRAS DE REPARAÇÃO 
NO EDIFÍCIO. CASAL RÉU, PRO-
PRIETÁRIO DO APARTAMENTO 
DE COBERTURA, QUE NÃO PAGA 
REFERIDA CONTRIBUIÇÃO, ALE-
GANDO EXCEÇÃO DO CONTRA-
TO NÃO CUMPRIDO, ISTO É, QUE 

SUSPENDERAM O PAGAMENTO 
EM RAZÃO DE PROBLEMAS NO 
TELHADO E LAJES COM INFRIN-
TAÇÕES E GOTEIRAS NO APAR-
TAMENTO DOS MESMOS. PEDIDO 
CONTRAPOSTO COM PRETEN-
SÃO DE RECEBER INDENIZAÇÃO 
PELOS DANOS MATERIAIS NO 
VALOR DE R$100.000,00 E DA-
NOS MORAIS. SENTENÇA QUE 
JULGA PROCEDENTE O PEDIDO 
INICIAL E IMPROCEDENTE O PE-
DIDO CONTRAPOSTO. Apelação 
PARTICIPAÇÃO DO CONDÔMINO 
NAS DESPESAS. OBRIGAÇÃO 
QUE TEM NATUREZA PROPTER 
REM, SEM QUALQUER ÍNDOLE 
CONTRATUAL, MAS SIM INSTI-
TUCIONAL. INADMISSIBILIDA-
DE DE ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO 
DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. 
SENTENÇA MANTIDA Possíveis 
irregularidades advindas da constru-
ção do prédio, ainda não sanadas por 
inadimplência da construtora, não tem 
o condão de afastar do condômino a
obrigação de pagar as quotas condo-
miniais. Tendo em vista que a relação
entre o condomínio e o condômino não
é contratual, mas sim institucional,
incabível a exceção do contrato não
cumprido. RECURSO DESPROVIDO
TJ-PR - Apelação Cível AC 4194723 

PR 0419472-3 (TJ-PR) 
Data de publicação: 18/12/2007 

Ementa: AÇÃO DE NUNCIAÇÃO 
DE OBRA NOVA. AGRAVO RE-
TIDO. OBRA NÃO CONCLUÍDA. 
ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. PEDI-
DO PROCEDENTE. RECURSO DE 
APELAÇÃO. NÃO PROVIMEN-
TO. FALTA DE INTERESSE DE 
AGIR (PROCESSUAL) NÃO CA-
RACTERIZADA. JUNTADA DE 
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À 
PROPOSITURA DA AÇÃO. PRE-
LIMINAR AFASTADA. PRÉDIO 
RESIDENCIAL. EDIFICAÇÃO DE 
CHURRASQUEIRA EM TERRAÇO 
PARTICULAR. DELIBERAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
TÃO-SOMENTE NO SENTIDO DA 
SUBSTITUIÇÃO DO TOLDO POR 
COBERTURA FIXA QUE NÃO FOS-
SE EM ALVENARIA. MUDANÇA 
NA DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO 
APARTAMENTO. NECESSIDADE 
DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA 
DO SÍNDICO. ALTERAÇÃO DA 
PARTE EXTERNA DO EDIFÍCIO. 
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA 
DOS DEMAIS CONDÔMINOS. 
DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO 
E REGULAMENTO INTERNO DO 
CONDOMÍNIO. LIMINAR. NÃO 
CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA 
DE MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO 
TEMPORAL E REDUÇÃO DO VA-
LOR DE OFÍCIO. Não estando a obra 
concluída na data do ajuizamento, a 
ação de nunciação é cabível e, desse 
modo, está presente o interesse de agir 
(processual) dos autores. São docu-
mentos indispensáveis à propositura 
da demanda somente aqueles sem os 
quais o mérito da causa não possa ser 
julgado. Estando a petição inicial ins-
truída com documentos suficientes a 
dar respaldo à causa de pedir deduzida, 
e havendo indicação expressa de ou-
tras provas com que se pretende com-
provar a situação de fato verificada, 
o que somente poderá ocorrer na fase
instrutória, resta afastada a alegação
de descumprimento ao disposto no art.
283 do CPC . Embora amplo o direito
de construir não é absoluto, porque as
relações de vizinhança e o bem-estar
coletivo (mormente quando se trata
de condomínio edilício) impõem ao
proprietário certas limitações a esse di-
reito, visando assegurar a coexistência
pacífica dos indivíduos em sociedade.
Na presente situação, não há falar em
ausência de risco à segurança, saúde
e sossego dos condôminos ou em uso
normal da propriedade, porquanto a
edificação da obra ocorreu em desres-
peito as regras condominiais e legais
vigentes, além de ir de encontro à

vontade dos demais condôminos, que 
não pode ser ignorada. Descumprida a 
decisão que determinou a suspensão da 
obra não é possível eximir os apelantes 
do pagamento da multa diária, sendo 
cabível, todavia, verificado o exces-
so, a limitação temporal da medida e 
a redução de seu valor, o que pode ser 
realizado de ofício. Recursos de agra-
vo retido e de apelação não providos.... 
TJ-RS - Recurso Cível 71000748285 

RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 20/12/2005 

Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 
DANOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 
INFILTRAÇÃO EM APARTAMEN-
TO COBERTURA PROVOCADA 
PELA ÁGUA DA CHUVA. DEVER 
DE CONSERVAÇÃO DAS CALHAS 
E DO TELHADO QUE SE IMPÕE 
A TODOS OS CONDÔMINOS. Em 
sendo constatada infiltração por força 
de má conservação das calhas exis-
tentes no telhado do condomínio, os 
eventuais danos decorrentes de tal fato 
merecem ser suportados por todos os 
condôminos. Recurso improvido. (Re-
curso Cível Nº 71000748285, Primeira 
Turma Recursal Cível, Turmas Recur-
sais, Relator: Ricardo Torres Hermann, 
Julgado em 17/11/2005) 

TJ-ES - Apelacao Civel AC 
24030153266 ES 24030153266 (TJ-

-ES)
Data de publicação: 28/05/2007 

Ementa: ÌAPELAÇÃO CÍVEL Nº. 
024030153266APELANTE RENA-
TO MONTEIRO SIMÕES e NEU-
ZA GOMES SIMÕES.APELADO: 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DI 
CAVALCANTI.RELATOR: DESEM-
BARGADOR SUBSTITUTO IZAÍAS 
EDUARDO DA SILVA.ACÓRDÃO-
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍ-
VEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA 
- CONDOMÍNIO - CONDÔMINO
QUE UTILIZA COM EXCLUSIVA
DE ÁREA DE USO COMUM - PRE-
LIMINAR DE INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO. LE-
GITIMIDADE DO CONDOMÍNIO
- JULGAMENTO ANTECIPADO
- CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA. LAJE DE COBERTU-
RA DE GARAGEM SOB PELOTIS.
ÁREA COMUM E INALIENÁVEL.
USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILI-
DADE. REINVINDICAÇÃO. ACO-
LHIMENTO. PRELIMINAR ARGÜI-
DA DE OFÍCIO - CARÊNCIA DE
AÇÃO - REJEIÇÃO. RECURSO CO-
NHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A
ação reivindicatória cabe ao proprietá-
rio não possuidor, sendo perfeitamente
possível ao condomínio, representando
o interesse comum dos condôminos,
aviar reinvindicatória para obstar que
condômino faça uso exclusivo de área
que é de uso comu m e inalienável. O
uso exclusivo de área comum por par-
te de condômino importa esbulho que,
pelo proprietário ou quem os repre-
sente (condomínio) pode ser afastado,
quer pelo uso da possessória, se pos-
sível provar esta, ou pelo manjeo da
reinvindicatória, lastreada em prova de
domínio. Preliminar de inadequação da
via eleita que se rejeita. 2- É de se re-
chaçar a alegada ilegitimidade ad cau-
sam, visto que o condomínio está atu-
ando na defesa de interesse comum dos 
demais condôminos que se irresignam
com a atitude dos réus apelantes de dar
destinação exclusiva ao espaço a todos
os condôminos pertence. 3 - Preliminar 
de cerceamento de defesa em razão de
julgamento antecipado que se rejeita,
haja vista que as provas requeridas se
afiguram desnecessárias, visto que de-
vidamente instruído o feito com provas
documentais bastantes ao deslinde da
questão. 4 - O condômino tem direitos
e deveres para com o condomínio e os
outros condôminos, não podendo se
apropriar e ocupar, com exclusividade
área comum. Para isso necessário seria
autorização através da Assembléia...

 Por outro lado, existe o en-
tendimento de que se o empre-
gado, nas férias, comparece a 
empresa, pede demissão e pre-
tende cumprir o aviso prévio, 
este fluiria a partir dessa data, 
uma vez que segundo esses dou-
trinados não existe incompatibi-
lidade jurídica entre se estar de 
férias e conceder aviso prévio à 
empresa. 
 Todavia, se o empregado 
pretender a rescisão imediata 
durante suas férias, sem a con-
cessão do aviso prévio, cabe à 
empresa considerar o restante 
do descanso como férias ven-
cidas indenizadas, descontando 
o valor correspondente ao aviso
não concedido.

Nestes termos caberá ao 
empregador adotar o procedi-
mento que melhor lhe conve-
nha, após verificar a existência 
ou não de disposição expressa 
sobre o assunto no documento 
coletivo da categoria profissio-
nal respectiva. 

Deve-se observar que, ten-
do em vista o disposto no arti-
go 19 da IN/MTE 15/2010, não 
poderá o empregado na fluência 
das férias ficar em cumprimen-
to de aviso prévio, uma vez se 
tratar de institutos incompatí-
veis, assim, a empresa efetuará 
o desconto de referido aviso na
rescisão, conforme artigo 487,
§2º da CLT.
 O prazo para pagamento se-
gue as regras do art.477, §6º da 
CLT.

FONTE: 
Consultoria CENOFISCO
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Manutenção
Artigo de opinião: 

Investimentos mantêm os 
edifícios valorizados

Por Cecília Lima | Vivendo em condomínio
O que fazer quando a garagem 

do vizinho vira depósito?

Paralelamente à tendência 
mercadológica de valoriza-
ção dos imóveis no Brasil, 

tanto no segmento de condomínios 
residenciais quanto comerciais, 
há um fator decisivo para manter 
o patrimônio imobiliário com va-
lor sempre atualizado e crescente,
atraente para a prospecção de in-
quilinos e preservado: o investi-
mento periódico em manutenção e
modernização.

Os resultados dessa prática são 
bastante positivos. Em primeiro 
lugar, porque se evita consertar o 
que já está deteriorado, cuja recu-
peração é sempre mais cara, além 
de causar maiores transtornos aos 
usuários e ocupantes do prédio. 
Além disso, mantêm-se valorizado 
o edifício, fator relevante na hora
de vender ou alugar os conjuntos
comerciais. Edifícios bem loca-
lizados e bem conservados, com
instalações e equipamentos atuali-
zados, têm mais valor de venda e
locações.

É necessária atenção constante 
com vários itens a serem inspecio-
nados. Desde a simples troca de 
lâmpadas queimadas, até alguns 
preceitos essenciais para se evita-
rem problemas e riscos: preven-
ção e proteção contra incêndios; 
cuidado com as marquises; aten-
ção constante com a estrutura da 
edificação; manutenção periódica 
dos elevadores; verificação perma-
nente da existência de vazamentos 
e infiltrações; e dedetização anual 
contra insetos, inclusive o cupim, 
cuja proliferação pode comprome-
ter até mesmo o concreto.

No tocante à prevenção e pro-
teção contra incêndio, é importante 
manter em dia os extintores, criar, 
treinar e reciclar sempre uma briga-
da apta a enfrentar essas situações. 
É recomendável, ainda, solicitar 
uma vistoria ao Corpo de Bom-
beiros sempre que modificações e 
reformas forem realizadas. Nesses 
casos, devem ser analisados o sis-
tema hidráulico, iluminação, saí-
das de emergências, estruturas de 
proteção e a mobilidade. As mar-

quises dos prédios também devem 
ser inspecionadas regularmente. A 
manutenção e a conservação das 
fachadas devem ser sempre orien-
tadas por um engenheiro.

Outra recomendação refere-
-se à sinalização interna, indepen-
dentemente do porte do empreen-
dimento, seja ele residencial ou
comercial. Em todos os casos, é es-
sencial que os ocupantes fixos e os
visitantes possam identificar com
rapidez e clareza as portarias nor-
mais e eventuais saídas de emer-
gência, entradas e saídas de gara-
gens, locais de acesso às escadas e
aos elevadores, localização de ex-
tintores de incêndio e mangueiras.

Um case interessante para 
comprovar a eficácia dos investi-
mentos em manutenção, conserva-
ção e permanente atualização dos 
edifícios é o Condomínio Cetenco 
Plaza Torre Norte, que, nos últimos 
sete anos, investiu R$14 milhões 
em modernização de infraestrutura 
e equipamentos prediais. No tocan-
te ao ar-condicionado, todo o siste-
ma foi substituído, reduzindo-se o 
espaço ocupado e se aumentando a 
capacidade de refrigeração.

Os elevadores também foram 
substituídos, tendo sido implan-
tado um modelo inteligente com 
chamada antecipada, o que reduziu 
para 50 segundos o tempo máximo 
entre a chamada e o desembarque 
no andar desejado. Substituíram-
-se, ainda, a cabine de barramentos

(entrada de energia do prédio) e to-
das as prumadas que distribuem a 
eletricidade, que agora são barras 
de cobre, mais seguras e resisten-
tes. Na garagem, fez a restauração 
e tratamento do piso com tinta 
epóxi, melhorando-se a estética e 
salubridade.  Implantou-se, tam-
bém, célula de segurança blindada 
em local estratégico, com copa e 
banheiro, da qual é feito o monito-
ramento de todo o prédio 24 horas 
por dia.
 Com esses investimentos, além 
das reduções de consumo de ener-
gia elétrica, houve otimização das 
rotinas de manutenção, agregando 
produtividade e qualidade no aten-
dimento aos usuários e menor cus-
to com reparos. A conta de energia 
elétrica teve redução em torno de 
20%, a de esgoto, 15%,  e o consu-
mo de água caiu 15%.

É muito importante manter 
o prédio dentro dos padrões de
modernidade, pois o patrimônio
mantém-se ao longo do tempo em
boas condições de uso e capaz de
gerar rendimentos em patamares
similares aos da época em que foi
concebido. Com os investimentos
periódicos, o prédio, no que diz
respeito à infraestrutura, fica em pé
de igualdade com empreendimen-
tos mais novos e continua compe-
titivo no mercado de locações.
Mary Lorena Gurevich
Advogada e síndica do condomí-
nio Cetenco Plaza Torre Norte (SP)

Desavenças podem acontecer 
em condomínios e os pro-
blemas com o uso das gara-

gens costumam surgir.
 Morar em um condomínio exi-
ge ser flexível e saber se adaptar as 
normas e a vontade da maioria. E 
acima de tudo, é necessário bom 
senso. É necessário saber lidar 
com divergentes opiniões sobre o 
mesmo assunto e aceitar as regras 
de cada local. “Um dos muitos 
problemas entre vizinhos diz res-
peito ao uso dos boxes de estacio-
namento. Em especial com aqueles 
que utilizam esses locais como 
depósito pessoal”, diz o diretor de 
condomínios da Guarida Imóveis, 
Newton Nunes. Para auxiliar no 
uso e cuidado desse espaço, a Gua-
rida Imóveis explica o que o mo-
rador deve e o que não deve fazer 
sobre o polêmico assunto.
 “Utilizar os boxes de estacio-
namento como depósito é proibido 
na grande maioria dos condomí-
nios e acarreta diversos problemas, 
quando não respeitado. O primeiro 
diz respeito à limpeza e conserva-
ção. O acumulo de objetos nesses 
espaços proporciona a proliferação 
de insetos e outros bichos difíceis 
de exterminar depois. Baratas, tra-
ças, ratos e outros tipos podem se 
alastrar no condomínio. Além dis-
so, outro problema causado é que 
muitas vezes, alguns objetos deixa-
dos nos boxes ultrapassam limites 
e interferem diretamente na vaga 
do vizinho, dificultando a circu-
lação dos demais automóveis e as 
manobras necessárias para estacio-
nar.

Nunes alerta que as normas 
sobre o uso dos boxes estão na 
convenção do condomínio. Caso 
não estejam, é possível convocar 
uma assembleia para deliberar so-
bre o assunto. Nunes recomenda 

observar as normas do prédio, que 
vai determinar se é proibido ou li-
berado depositar objetos ou outros 
materiais nos boxes. “As pessoas 
têm dúvidas sobre a permissão ou 
não de instalar armários na gara-
gem. Para responder essa e outras 
perguntas é necessário conhecer a 
convenção do condomínio”, reafir-
ma. Mas o especialista aconselha 
o diálogo e a pacificação. “Se os
moradores quiserem padronizar, o
ideal é convocar uma assembleia,
discutir a forma de utilização dos
boxes, se é ou não possível instalar
armários, guardar objetos etc... Na
assembleia deve ser deliberado to-
dos os detalhes, como padrão a ser
adotado, o que pode ou não ser de-
positado nos boxes, bem como na
hipótese de ficar determinado que
os boxes são apenas para guarda de
um automóvel. Deve, ainda, ficar
deliberado o prazo que os mora-
dores terão para retirarem seus ob-
jetos e qual a penalidade caso não
cumpram com a determinação”,
contou.

A maior defesa dos moradores 
fica por conta de um só argumen-
to. “As pessoas pensam que como 
o box é de sua propriedade podem
usar como melhor entenderem”, 
diz. Porém, Nunes alerta para o ar-
tigo 1336, IV, do Código Civil, ao 
tratar dos deveres dos condôminos, 
prevê que “cada condômino pode 
dar as suas partes a mesma desti-
nação que tem a edificação, e não 
as utilizar de maneira prejudicial 
ao sossego, salubridade e seguran-
ça dos demais”. Se os moradores 
não cumprem as normas do condo-
mínio, o primeiro passo é notificar 
e multar, como ultima alternativa 
buscar o Poder Judiciário.

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul
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Administração II 
Como funciona a estrutura de um condomínio?

Os condomínios devem respeitar também as regras do 
Código Civil Brasileiro

Para que o convívio em um 
condomínio possa ser o mais 
harmonioso possível, ou ao 

menos, pouco conflituoso, um ca-
minho a adotar é conhecer melhor 
a sua estrutura.
 Vamos começar esclarecendo 
que, no condomínio, o proprietário 
de uma unidade autônoma (apar-
tamento, conjunto comercial, loja, 
etc.) tem o direito de usar, de modo 
exclusivo, uma determinada área, 
e em comum a outros proprietários 
(condôminos), outra área. Ou seja, 
o condômino pode usar de maneira
exclusiva o seu espaço privativo;
no entanto, no que se refere, por
exemplo, às áreas de lazer, corre-
dores de acesso aos apartamentos,
salão de festas, elevadores e esca-
darias, o uso de dá em comum com
os outros condôminos.

A forma de utilização das áreas 
de uso exclusivo (as chamadas uni-
dades autônomas) deve respeitar 
os parâmetros impostos pelo direi-
to de vizinhança e as normas gerais 
de bom e respeitoso comportamen-
to.

Com relação às áreas e espaços 
de uso compartilhado, devem-se 
seguir, rigorosamente, as regras es-
tabelecidas na convenção de con-
domínio e no regimento interno. 
Não bastasse, e independente de 
estar transcrito nos mencionados 
instrumentos (convenção e regi-
mento interno), os condôminos de-
vem também respeitar as regras do 
Código Civil Brasileiro.

Na convenção de condomínio 
deverão estar dispostas, dentre ou-
tras matérias, as seguintes:
a) a discriminação e individualiza-
ção das unidades de propriedade 

exclusiva estremadas uma das ou-
tras e das as partes comuns;
b) a fração ideal de cada unidade
autônoma (que, via de regra, serve
também para definir o coeficiente
de participação da respectiva uni-
dade autônoma no rateio das des-
pesas condominiais);
c) a finalidade de cada unidade (re-
sidencial ou comercial);
d) forma de administração do con-
domínio;
e) a competência das assembleias,
formas de convocação e quorum
para suas deliberações;
f) regimento interno do condomí-
nio (trata de questões corriqueiras,
como horários de utilização de
determinadas áreas de lazer, dias
e horários para realização de mu-
danças e reformas nas unidades,
sistema de entrega de correspon-
dências, etc).

 A administração do condomí-
nio se dá por meio de três órgãos: 
assembleia geral, síndico (que por 
vezes conta também com a atuação 
de subsíndicos, quando assim dis-
puser a convenção de condomínio) 
e conselho.
 A assembleia geral dos condô-
minos é o órgão soberano que defi-
ne os rumos do condomínio desde 
que suas deliberações respeitem os 
respectivos quóruns fixados em lei.
 Daí a importância da par-
ticipação dos condôminos que, 
lamentavelmente, acabam por 
não comparecer nas assembleias, 
mantendo-se distantes dos debates 
e deliberações que na verdade, de-
cidem a sorte do seu patrimônio e 
também, do nível de satisfação do 
bom (ou mau) convívio entre vizi-
nhos.

Nas assembleias gerais, além 

da votação sobre o orçamento das 
despesas ordinárias e das despesas 
extraordinárias, há também a apro-
vação de contas, eleição do corpo 
diretivo (síndico, subsíndico e con-
selho), e deliberação de assuntos 
específicos que estejam listados na 
ordem do dia da assembleia.
 A assembleia deve ser condu-
zida por um presidente que indica 
uma pessoa para secretariar a reu-
nião e assim, lavrar a respectiva ata 
cujo encaminhamento aos condô-
minos deverá se acontecer dentro 
do prazo previsto na convenção.
 A eleição do corpo diretivo im-
plica na eleição do síndico e, se for 
o caso, de um subsíndico e de um
conselho fiscal composto por três
membros. O trio possui a função
de analisar e emitir parecer sobre
as contas do síndico. Este conselho
fiscal, citado no artigo 1356, não é
obrigatório, uma vez que a reda-
ção do artigo de lei diz: “Poderá
haver no condomínio um conselho
fiscal”; ou seja, se não houver, as
contas do síndico deverão ser ana-
lisadas pelos condôminos e por
eles aprovadas e rejeitadas, inde-
pendente de qualquer parecer.

O artigo 23 da Lei 4591/64, 
que trata de incorporação imobili-
ária e, até o início da vigência do 
Código de 2002 (Lei 10.406/02), 
também tratava dos condôminos 
edilícios, previa a obrigatoriedade 
de eleição de um conselho consul-
tivo (e não conselho fiscal) para 
assessorá-lo na solução dos pro-
blemas relativos ao condomínio, 
podendo a convenção definir suas 
atribuições específicas.

Note-se que pelo Código Civil, 
o conselho passou a ser restrito às
funções fiscais e análise de contas,

Por Marcelo Manhães de Almeida |

deixando de ser um órgão auxiliar 
na gestão do condomínio.
 A meu ver, a convenção de 
condomínio pode estabelecer o 
harmônico convívio de dois con-
selhos, sendo um fiscal, voltado à 
análise das contas do síndico, e ou-
tro, consultivo, que deverá auxiliar 
o síndico na tomada de decisões e
na propositura de medidas a serem
implementadas. Nada impede, no
entanto, que o conselho fiscal seja
investido de poderes que não se
limitem à mencionada questão fis-
cal, mas também, tenha um papel
mais relevante e decisivo na gestão
do condomínio.

Para auxiliar o síndico na exe-
cução de suas tarefas, ele poderá 
contratar, em nome do condomí-
nio, uma empresa administradora 
que prestará os serviços inerentes 
à parte operacional, servindo de 
um importante apoio, em espe-
cial, no que se refere às questões 
trabalhistas, previdenciárias e de 
treinamento dos profissionais que 
prestam serviços no local (portaria, 
limpeza e segurança).
 Sendo esta a estrutura básica 
de um condomínio, nos próximos 
artigos trataremos especificamente 
das assembleias gerais, das atribui-
ções do síndico e da relevante atu-
ação do conselho fiscal-consultivo.
 (A informação aqui prestada 
não tem o objetivo de responder a 
consultas jurídicas específicas que, 
por sua vez, deverão ser respondi-
das por profissional de confiança 
do interessado.)

Marcelo Manhães de Almeida 
advogado
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Legislação
Ação reivindicatória não é recurso 

adequado para demarcação de vaga 
de garagem em área comum

Ao analisar recurso sobre
a demarcação de uma se-
gunda vaga em garagem

de edifício, a Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
adotou entendimento de que a ação 
reivindicatória só é o meio adequa-
do para demarcação de vagas de 
garagem quando estas são unida-
des autônomas de uso exclusivo do 
titular, com matrícula independen-
te do espaço no registro de imó-
veis. No caso desta estar situada 
em área de uso comum, devem ser 
tomadas outras medidas judiciais 
(Processos: REsp 1152148).
 O caso em questão aconteceu 
em um condomínio no estado de 
Sergipe, no qual um condômino 
reivindicava a demarcação de uma 
segunda vaga na garagem do edifí-
cio. O proprietário de uma unida-
de residencial alegava que, apesar 
de ter adquirido apartamento com 
duas vagas na garagem, só recebeu 
uma delas. Embora tenha reconhe-
cido entraves técnicos para o aten-
dimento da demanda, o Tribunal de 
Justiça de Sergipe (TJSE) concluiu 
que havia espaço para a demarca-
ção de mais uma vaga e confirmou 
a decisão, entendendo que, por 
constarem na escritura de compra 
e venda, ambas as vagas são de uso 
exclusivo do condômino.
 O condomínio, por sua vez, 
entrou com o recurso e tentou re-
verter decisão favorável ao pro-
prietário da primeira instância, que 
acolheu o pedido do condômino e 
determinou a demarcação da se-
gunda vaga. Prevista na escritura 
pública do imóvel, a segunda vaga 
não pôde ser demarcada por invia-
bilidade física. Enquanto o projeto 
previa 145 vagas, a garagem entre-
gue comporta apenas 96.

 Segundo o relator do processo 
no STJ, o ministro Luis Felipe Sa-
lomão, a ação reivindicatória não 
seria o meio processual adequado 
para a demanda. Esse tipo de ação 
possibilita que o proprietário tenha 
de volta a coisa que se encontra 
indevidamente nas mãos de tercei-
ros, mas, para que seja proposta, é 
essencial que esteja comprovado o 
domínio da coisa reivindicada, a 
individualização do bem e a com-
provação da posse injusta.
 “Em outros dizeres, para fins 
de ação reivindicatória, tem-se 
como possuidor injusto aquele que 
exerce a posse direta ou a deten-
ção do imóvel sem estar amparado 
numa causa derivada do domínio”, 
explicou o ministro. Para ele, a 
prova da propriedade de coisa imó-
vel pode ser feita com a juntada da 
transcrição do título imobiliário, 
com descrição dos limites externos 
e perímetro do bem reivindicado, e 
se baseia em critérios objetivos. 
 Quando se fala sobre direito a 
vaga de garagem em edifício resi-
dencial, o ministro Salomão res-

salta a necessidade de considerar 
que os condôminos são, ao mesmo 
tempo, titulares exclusivos das uni-
dades autônomas e cotitulares das 
partes comuns. A vaga pode ser 
enquadrada como unidade autôno-
ma, quando lhe cabe matrícula in-
dependente no registro de imóveis, 
sendo de uso exclusivo do titular; 
como direito acessório, quando 
vinculada a um apartamento, sendo 
de uso particular, e como área co-
mum, quando seu uso cabe a todos 
os condôminos indistintamente.
 O relator do processo esclare-
ceu que a doutrina sobre questões 
que envolvem condôminos e con-
domínios não é homogênea – al-
guns doutrinadores defendem o 
cabimento da reivindicatória em 
qualquer caso de defesa de posse, 
com fundamento na propriedade, 
e outros preconizam que o ins-
trumento processual só deve ser 
utilizado contra terceiros e nunca 
contra outro condômino – e cita a 
jurisprudência predominante, que 
entende pelo não cabimento da rei-
vindicatória.
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Aquecimento para a Copa:
verde-amarelo deve chegar à 

decoração e ao paisagismo

O que difere a aldeia gaulesa de Asterix dos 
condomínios atuais? 

Decoração

Artigo

Com a aproximação da Copa 
do Mundo a ser realizada 
no Brasil, a tendência é 

que as cores da bandeira nacional 
se integrem à decoração de casas 
e ambientes corporativos, criando 
o clima patriótico típico da época.
Mais que penduricalhos festivos,
o verde-amarelo deve chegar tam-
bém ao paisagismo antes mesmo
de 2014! Essa foi a tendência apre-
sentada na última Expoflora, reali-
zada no período de 30 de agosto a
29 de setembro em Holambra (SP).

Esta foi a 32ª edição da exposi-
ção que é a maior da América La-
tina no segmento de flores e plan-
tas ornamentais. O evento dita as 
tendências das decorações florais e 
as espécies e variedades que serão 
usadas ao longo do próximo ano. 
A Expoflora deu as boas-vindas à 
primavera em 2013 trazendo como 
tendências as flores e plantas orna-
mentais nas cores verde e amarelo 
já de olho na Copa do Mundo do 
próximo ano.

De olho no maior evento de fu-
tebol do planeta, que em 2014 será 
realizado no Brasil, os produtores 
de flores e plantas ornamentais 
também decidiram levar o verde e 
amarelo para o paisagismo e para a 
decoração. O foco são os hotéis, as 
empresas, os restaurantes, os resi-

denciais e até os estádios. Que tal 
já ir entrando no clima da copa e 
preparar um projeto paisagístico 
inspirado nas cores nacionais e dar 
uma nova vida ao condomínio?
 Na linha do verde e amarelo 
estão os Sunpatiens, as Callas, os 
Hibiscos, os Lírios da linha Bra-
sil, as Alstroemeria Hybridas e 
até uma orquídea verde, colorida 
artificialmente. O Trevo de Quatro 
Folhas, cultivado em grandes can-
teiros para atrair muita sorte, tam-
bém traz as cores da bandeira bra-
sileira e, por isso, volta com tudo 
nos vasos e jardins fortalecendo a 
torcida pela seleção. 
 O Trevo de Quatro Folhas 
deverá estar fortemente presente 
no paisagismo durante a Copa do 
Mundo de Futebol. Diz a lenda 
que quem o recebe como presente 
terá muita sorte. Sua história re-
mete ao ano 300 A.C. e está asso-
ciada aos druidas que habitavam a 
região onde hoje está a Inglaterra. 
Diz-se que eles obtinham poderes 
da natureza quando encontravam 
uma dessas plantas. Os druidas 
eram os sacerdotes e magos, mes-
tres e juízes do povo celta.
 Os Lírios da Linha Brasil 
apresentam quatro diferentes co-
res: amarela, branca, vermelha e 
rosa. São produzidos por Jan de 

Wit, em Holambra, que os batizou 
com nomes de cidades brasileiras: 
Rio de Janeiro, Belém, São Paulo 
e Sorocaba, respectivamente. Es-
sas variedades são caracterizadas 
pela ausência de perfume, cores 
fortes e vibrantes e em tamanho 
médio. As flores são encorpadas, 
com formato bem arredondado. 
 Se o capital estiver curto para 
esse tipo de investimento, não sig-
nifica que não se pode fazer bonito. 

Eles usavam a poção má-
gica para reagir aos in-
vasores, enquanto nós, 

praticamos pouco a cidadania 
para ter uma qualidade de vida 
melhor nas cidades.
 Se o município é a célula má-
ter da nação brasileira – onde tudo 
acontece -, o condomínio deveria 
ser entendido como uma aldeia 
gaulesa, resistente ao assédio de 
invasores por todos os lados; só 
que com uma diferença, não usa 
a sua poção mágica. O que para 
os heróis Asterix, Obelix e Cia 
(personagens de René Goscinny 
e Albert Uderzo) servia de elixir 
para combater a pressão imperial 
dos romanos, na vida moderna as 
pessoas utilizam muito pouco uma 
fórmula também poderosa que as 
tornaria invencíveis: o exercício 
da cidadania.
Mas como assim? Por exemplo, 
diante da pressão poderosa que a 

Gastando pouco é possível deco-
rar áreas comuns do condomínio. 
Usar material reciclado (jornais, 
garrafa Pet) é uma boa alterna-
tiva e para isso é interessante ir 
armazenando desde já. O síndico 
pode enviar uma circular pedindo 
que os condôminos não descartem 
esse material no lixo comum. Com 
tinta e criatividade será impossível 
não entrar no clima. 

Redação com assessoria |

Por Ricardo Hermeto |

invasão dos automóveis impõe às 
vias públicas, seja em rodovias, 
avenidas e ruas, o que vem sendo 
feito para minimizar o problema 
dos moradores em condomínios, 
que passaram a perceber que os es-
paços de manobra, estacionamen-
to e circulação praticamente ine-
xistem? O debate da mobilidade 
urbana que seria uma alternativa 
equilibrada, já virou expressão de 
sucesso nos discursos políticos. A 
imposição dos automóveis é tama-
nha que desacredita até a engenha-
ria de trânsito, impotente e sem fô-
lego para dar soluções aos imensos 
gargalos do tráfego de motoristas, 
pedestres e ciclistas.
E a coisa tende a piorar...
Na medida em que os morado-
res de áreas condominiais toma-
rem consciência de que podem 
interferir na discussão da crise 
da modernidade, há uma grande 
esperança de achar um caminho 

menos traumático para conviver 
com a irracionalidade do consu-
mo capitalista. Discutir espaços 
de calçadas melhor conservados, 
implantar ciclovias em ambientes 
possíveis e exigir do poder público 
transportes coletivos humanizados 
e eficientes não representam para-
ísos distantes, onde, por ironia, a 
força do dinheiro consegue barrar 
a gula selvagem do consumismo 
acima de tudo; o gargalo ambien-
tal do lixo e a oferta de alimentos 
contaminados estão aí para não 
deixar dúvidas.
O fato é que sair dos domínios dos 
condomínios virou uma batalha 
sangrenta e insana para quem se 
aventura dirigir um carro, sair para 
pegar um ônibus ou tentar introdu-
zir um pouco de saúde ao cotidia-
no pedalando pela cidade. Se uma 
rua inteira de prédios de um bair-
ro e vários de uma mesma região 
mobilizarem síndicos e moradores 

para encaminhar medidas práti-
cas de melhoraria da qualidade 
de vida desses espaços da cidade, 
muito coisa poderia mudar, seja 
por pleitos e reivindicações orga-
nizadas ou de ações simples de 
conscientização de todo conjunto 
de pessoas que vivem nesses am-
bientes, através de recursos como 
circulares, divulgação em murais, 
conversas em reuniões condomi-
niais, campanhas educativas.
O difícil é continuar negando o 
óbvio: a capacidade das pessoas 
se articularem. Se o paulista - há 
anos - foi capaz de educar-se in-
corporando a circulação alterna-
da de finais de placas pelas vias 
da capital de São Paulo, porque é 
possível promover uma campanha 
para pegar carona com o vizinho 
ou mesmo mobilizar os moradores 
para exigir um transporte coletivo 
mais civilizado.
por Ricardo Hermeto - Jornalista
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Repeteco
Desgastes podem levar o 

síndico à renúncia

Cursos gratuitos para 
porteiros e síndicos 

com inscrições abertas 

Por Desirée Miranda |

Sobrecarga de trabalho, es-
tresse e problemas com con-
dôminos são as situações 

mais comuns que podem causar 
a renúncia de um síndico. Geral-
mente, o desconforto dura muito 
tempo e quando ele decide deixar 
o cargo, é porque a situação já está
insustentável. “A decisão costuma
ser irrevogável, porque o desgas-
te é muito grande”, analisa Gelva
Lúcia de Oliveira, gerente comer-
cial da administradora GW.

De acordo com a gerente, os 
síndicos reclamam da falta de 
colaboração dos moradores e do 
próprio conselho. “Muitas vezes o 
síndico trabalha no vermelho mas 
os condôminos não entendem e há 
uma cobrança exagerada”.

Segundo o advogado espe-
cializado em direito condominial, 
Jairo Ribeiro Costa, o síndico 
pode renunciar a qualquer hora, 
desde que ele apresente contas 
de seu mandato. Na ausência do 
subsíndico (ou se ele não quiser 
assumir), os condôminos deverão 
eleger novo síndico, sendo que 
este permanecerá no cargo durante 
o tempo restante da antiga gestão.
É o chamado “mandato tampão”.
Após este período, outra assem-

bléia é feita para a eleição de um 
novo síndico, como ocorre nor-
malmente.
 O advogado explica que não 
é necessário nem a aprovação em 
assembléia para que o síndico dei-
xe a administração. No entanto, 
ele deve convocar uma reunião 
para comunicar a decisão, prestar 
contas e determinar a eleição do 
novo síndico. “Se ninguém com-
parecer à assembléia em segunda 
chamada, o síndico presta contas a 
si mesmo e manda a ata para os de-
mais condôminos. Então, o prédio 
fica sem síndico”, diz o dr. Jairo.
 Mas esta é uma situação di-
fícil de ocorrer. Porém, caso isso 
aconteça, Jairo Costa afirma que o 
correto é entrar na Justiça. “Nes-
te caso, o juiz nomeia um síndico 
profissional por um tempo deter-
minado”.
 Entretanto, o síndico deve es-
tar ciente das suas responsabilida-
des e, ao renunciar à administração 
do condomínio, não deve deixar o 
prédio abandonado. “Ninguém é 
obrigado a ser síndico e ele preci-
sa estar consciente de que alguém 
precisa administrar o condomínio. 
É ele quem assina os cheques”, 
alerta o advogado especializado 

Por determinação do Admi-
nistrador de Brasília Mes-
sias de Souza á Escola de 

Gestão Comunitária para que o 
curso de porteiros tenha as vagas 
para o curso de formação para 
porteiros multiplicadas por 3
 A Escola de Gestão Comuni-
tária é  um espaço voltado para 
a promoção de cursos e pales-
tras para zeladores, porteiros, 
síndicos, prefeitos de quadras e 
membros de associações de mo-
radores.
 A escola oferece cursos gra-
tuitos está com inscrições aber-
tas para os curso de formação 
para porteiros e cursos de forma-
ção para síndicos.
 O curso de formação para 
porteiros, oferecido pela Admi-
nistração de Brasília passara das 
atuais 150 vagas para 450 vagas 
com as inscrições abertas até o 
dia 15/11/2013 pelo site da Ad-
ministração de Brasília.
 Também esta aberta a ins-
crição para o curso, de síndicos, 
que já está na quinta turma em 
2013. As inscrições poderão ser 
feitas até 20/11, no site:Erro! A 
referência de hiperlink não é vá-
lida. , clicando no link: “Escola 
de Gestão Comunitária -  Inscre-
va se Aqui” no lado direito do 
portal.
 Os cursos abrangem estra-
tégias de segurança, motivação, 
regras de limpeza, estratégias de 
negociação, noções de contabi-
lidade, direito, eventos, organi-
zação, engenharia, entre outros 
temas. Os horários das aulas vão 
de 19h às 22h15min para síndi-
cos e o de porteiros no sábado 
dia 23/11 o dia todo e a carga 
horária varia de 14h/a à 80h/a.
 Especialistas de órgãos do 
GDF e de organizações parceiras 
que ministram as aulas, referên-
cia em suas áreas de atuação. In-
cluem temas como legislação de 
condomínios, noções de conta-
bilidade, mediação de conflitos, 
Brasília tombamento e regras 
para intervenção e a relação es-
tado/sociedade civil no DF, en-
genharia dentre outros temas. 
As aulas iniciam em fevereiro 
e têm a participação de repre-
sentantes do CRC, CREA, IAB, 
UNICEUB, DALE CARNEGIE 
TRAINING, PORTAL DO SÍN-
DICO, ASSOSÍNDICOS-DF,  
CEB, Caesb, Novacap, Detran,  
Agefis, SLU, Corpo de Bombei-
ros e das polícias Civil e Militar.
 O administrador Messias de 
Souza afirma que a iniciativa é 
uma antiga reivindicação das li-
deranças. “É uma conquista de 
todos, pois sabemos o quanto é 
difícil e estressante o papel de 
síndicos numa sociedade cada 
vez mais individualista com con-
flitos permanentes”, avalia o ad-
ministrador.
 O coordenador da Escola de 
Gestão Comunitária Paulo Ro-
berto Melo, falou que a escola “é 

uma oportunidade de qualifica-
ção para se colocar no mercado 
de trabalho trabalhando como 
porteiro, zelador ou síndico pro-
fissional em um mercado que 
pede cada vez mais qualificação 
e profissionalização” falou o co-
ordenador.
 Está prevista a abertura para 
mais sete cursos, nas áreas de 
empreendedorismo, eventos, ad-
ministração do tempo, formação 
em relações humanas, formação 
de agentes de mediação comu-
nitária, formação de agentes 
multiplicadores de prevenção às 
drogas.

Inscrições:
www.brasilia.df.gov.br

Curso de Formação para 
Porteiros

Local:
Auditório da Administração 
Regional de Brasília (Setor 

Bancário Norte Bl K Ed. Vagner 
1º subsolo).
Inscrições:

Até 15 de novembro de  2013.
Dia do curso:

23 de novemvro de 2013.
Horáio:

De 08h30 às 12h30 e de 14h às 
17h15.
Vagas:

450 Vagas.

Curso de Formação para 
Síndicos
Local:

Auditório da Administração 
Regional de Brasília (Setor 

Bancário Norte Bl K Ed. Vagner 
1º subsolo).
Inscrições:

Até 22 de novembro.
Dias do curso:

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 
de dezembro de 2013.

Horário:
De 19h às 22h15.

Vagas:
150 Vagas.

Duvidas ligue:
(61) 3329-0498 / 8497-2015

em direito condominial, Thiago 
Bao Ribeiro.
 Legislação - Para que não 
ocorra um impasse e o prédio fi-
que abandonado, o síndico que 
não deseja continuar cuidando do 
condomínio e não queira partir 
para uma ação judicial pode lançar 
mão de um dispositivo da lei. É 
que o artigo 1348 do Novo Código 
Civil, em seu parágrafo segundo 
diz que “o síndico pode transferir 
a outrem, total ou parcialmente, 
os poderes de representação ou as 
funções administrativas, mediante 
aprovação da assembléia, salvo 
disposição em contrário da con-
venção”.
 Por isso, Thiago Ribeiro reco-
menda aos síndicos que ao invés 
de renunciarem, contratem uma 
administradora para cuidar do 
condomínio, se a convenção assim 
permitir. Neste caso, ele teria ape-
nas que assinar os documentos que 
forem necessários, evitando con-
flitos e gastos dispensáveis com 
custas judiciais.
Jornalista e colaboradora do 
Jornal do Síndico e da Folha do 
Síndico
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Polêmica 
APARTAMENTOS DE COBERTURA
* Taxa Ordinária com preço justo

Fundo de reserva de 
condomínio e o ônus do 

pagamento

Por Kenio Pereira |

A NOVA redação do art. 
1336, do Código Civil, 
proveniente da lei publi-

cada em julho de 2004, dá a li-
berdade dos condôminos aprovar 
um critério mais justo de rateio da 
despesas condominiais. Portanto, 
o proprietário de apartamento com
cobertura ou área privativa, pode
ficar livre de abusos nas cobranças
de taxas de condomínio. A divisão
deve ser baseada na efetiva utili-
zação dos bens e serviços, obser-
vando que o proprietário de uma
cobertura não utiliza nada mais
dos serviços de conservação e ma-
nutenção considerados mais caros,
como limpeza de área comum,
portaria, elevadores, etc. Além do
mais, a manutenção da cobertura (
por analogia, pode ser incluído o
telhado) é por sua conta, conforme
o art. 12, da Lei do Condomínio.

Portanto, o rateio com base na
fração ideal pode ser considerado 
injusto. No caso das coberturas, 
normalmente utilizam mais água, 
especialmente quando têm piscina. 
Caso o Condomínio insista na co-
brança abusiva da taxa ordinária, 
restará ao condômino prejudicado 
procurar a justiça para adequar sua 
taxa de acordo com a legislação.

* Reprodução na íntegra da
matéria publicada na coluna “O 
Síndico Responde”, assinada pelo 
advogado Kênio Pereira, JOR-
NAL PAMPULHA, edição de 
18/2 dezembro de 2004. 
 PERGUNTA: No caso de 
apartamentos diferenciados, 
como cobertura ou com área 
privativa, como ser o critério 
de rateio das despesas condomi-
niais?
KP - “Deve ser levado em consi-
deração o bom senso dos condô-

minos para aprovar em assembléia 
um critério mais justo e matemáti-
co do rateio, usando da liberdade 
que a própria lei concede para con-
vencionar a forma de divisão das 
despesas ordinárias e extraordiná-
rias. E para reafirmar a faculdade 
de os condôminos estipularem um 
critério mais justo do rateio, con-
forme princípio contido no art. 
1.334, inciso 1º do Código Civil, a 
nova redação do art. 1336, prove-
niente da lei publicada em julho de 
2004, veio consagrar a liberdade 
que os condôminos têm de aprovar 
um critério de rateio das despesas 
mais justo. 
 Dessa forma, o proprietário de 
APARTAMENTO COM COBER-
TURA ou área privativa, assim 
como no caso de lojista, poderá 
ficar livre de abusos nas cobranças 
da taxa condominial, necessitando 
do bom senso dos demais condô-
minos para adotar a divisão base-
ada na efetiva utilização dos bens 
e serviços. Ocorre que isso exige 
conhecimento jurídico da matéria, 
porque será necessário redigir a 
norma da convenção que será rer-
ratificada no cartório.
 Se levarmos em consideração 
que o proprietário de cobertura 
ou área privativa não utiliza nada 
a mais dos serviços de conserva-

ção e manutenção considerados 
mais caros – como limpeza da área 
comum, porteiros, elevador, etc -, 
fica fácil perceber como o critério 
de rateio com base na fração ideal 
é injusto. 
 Estipular que o custo da cons-
trução do prédio seja rateada com 
base na fração ideal é coerente, 
pois aquele que tem uma área 
maior deverá arcar também um 
custo maior para sua construção.
 É notório que os gastos com 
conservação e manutenção não 
têm nenhuma ligação com os de-
correntes da construção. No caso 
das cobertura, por exemplo, tem-
-se que apenas o consumo de água
é maior, especialmente quando
possuem piscinas.

Logo, tais unidades devem 
pagar a mais apenas pelo suposto 
consumo maior de água. Assim, a 
cobrança das taxas condominiais 
deve ser correspondente ao efetivo 
uso dos serviços e gasto efetivado 
pelas unidades, com base em cál-
culos matemáticos. 

Caso o condomínio insista 
na cobrança abusiva da taxa de 
condomínio, restará ao condômi-
no prejudicado procurar a devida 
assessoria jurídica especializada 
para resolver o problema”.

A Lei básica que regula o 
instituto do condomínio, 
é a Lei 4.591, de 16 de 

Dezembro de 1964, com amparo 
igualmente na Lei 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Novo Código 
Civil) e na Lei 8.245 de 18 de Ou-
tubro de 1991, que trata das loca-
ções residenciais.
 É dever, portanto, daqueles 
que se inserem numa dada relação 
condominial, submeter-se a estes 
regramentos, sob pena de incor-
rerem em prática contrária aos di-
tames legais, capaz de demandar 
eventual reparação civil.
 Reconhece-se, igualmente a 
existência de outras normas de 
inferior hierarquia legal, mas, im-
portantes no contexto das relações 
condominiais, que são a Conven-
ção de Condomínio e o Regula-
mento Interno.
 A Convenção de Condomínio, 
compreende o conjunto de normas 
que regulam o condomínio, tendo 
natureza jurídica de lei interna, 
não podendo, contudo, ser contrá-
ria a legislação específica.
 Por sua vez, o Regulamento 
Interno, é norma que tem por fim 
regular a conduta interna dos con-
dôminos, locatários e visitantes, 
para que haja uma convivência 
harmônica entre as pessoas.
 Em todo condomínio existem 
as chamadas despesas extraordiná-
rias e ordinárias. Neste contexto, 
constituem despesas extraordiná-
rias, as referentes a obras relacio-
nadas à estrutura integral ou de 
habitabilidade da edificação, como 
por exemplo: reformas de piso de 
áreas comuns, pinturas de laterais, 
fachadas, esquadrias de portas e 
portões acesso, poços de ventila-
ção e iluminação; instalação de 
equipamentos de segurança e la-
zer; despesas de decoração e pai-
sagismo nas partes de uso comum 
e a constituição de FUNDO DE 
RESERVA.
 Tais despesas cabem exclusi-
vamente ao proprietário do imó-
vel.

Por despesas Ordinárias, po-

de-se compreender as relativas à 
limpeza , manutenção e conser-
vação dos equipamentos e áreas 
comuns, incluindo nestas a pintura 
das instalações e dependências de 
uso comum. Tais despesas cabem 
ao morador da unidade.(inquilino)
 Recentes decisões judiciais 
tem discutido o Fundo de Reserva 
em condomínios e sua cobrança 
pelos locadores aos locatários.
 E neste sentido, vem decidin-
do os Tribunais ser de responsabi-
lidade do locador, o pagamento de 
valor de cota condominial relativa 
ao fundo de reserva, com funda-
mento no artigo 22, inciso X e in-
ciso X e paraágrafo único, alínea 
g, da Lei de Locações.
 No entanto, a título de exceção 
a regra, a ausência de menção em 
processos desta natureza, da ori-
gem da cota de fundo de reserva: 
se era hipótese de constituição do 
fundo, quando a obrigação é do 
locador (artigo 22, inciso X e pa-
rágrafo único, alínea g, da Lei de 
Locações), ou se se tratava de re-
posição do fundo quando utilizado 
no custeio de despesas ordinárias 
do condomínio (artigo 23, inciso 
XII, parágrafo primeiro e alínea 
i, da Lei de Locações), fará toda a 
diferença, no sentido da procedên-
cia ou improcedência da ação de 
restituição do Fundo de Reserva 
por parte do locatário. 
 Quanto ao prazo prescricional 
para ingresso de ação visando a 
responsabilidade do locador pela 
restituição do Fundo de Reserva, é 
de 10 anos, na forma do artigo 205 
do Código Civil de 2002.
 Por fim, a guisa de conclu-
são, opinamos no sentido, de que 
a cobrança do Fundo de Reserva 
dos locatários pelos locadores, 
somente é possível, quando o con-
domínio expressamente estiver 
utilizando-o para custear despesas 
ordinárias, devidamente compro-
vadas nos boletos de cobrança do 
condomínio ou nas atas das assem-
bleias, sob pena de incorrer em in-
fringência legal.
Advogado Yuri John Forselini
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Residenciais devem estar aptos 
às necessidades da pessoa idosa

Especial O cocô (deles) de 
cada dia

Uma estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) indi-

ca que o número de pessoas com 
mais de 65 anos no Brasil deva ser 
quadruplicado em cinco décadas. 
Segundo a instituição, a popu-
lação com essa faixa etária deve 
passar de 14,9 milhões (7,4% do 
total), em 2013, para 58,4 milhões 
(26,7% do total), em 2060. A ex-
pectativa média de vida do brasi-
leiro também deve aumentar dos 
atuais 75 anos para 81 anos, nesse 
período.
 Em 1º de outubro é celebrado 
no Brasil o Dia do Idoso, data que 
levanta a discussão sobre a neces-
sidade da adequação das estruturas 
urbanas às necessidades dos idosos 
de hoje e, também, a preparação 
para os muitos idosos do futuro. 
Essas adaptações devem começar 
de dentro para fora, partindo do 
próprio ambiente doméstico.
 Atentas ao envelhecimento 
progressivo da população, muitas 
construtoras já investem em resi-
denciais planejados para abrigar 
pessoas de idade avançada. Um 
exemplo é a construtora Tecnisa, 
a primeira empresa brasileira a 
propor a construção de empreen-
dimentos levando em conta as ne-
cessidades da terceira idade. 
 Com o projeto “Construindo 
com Consciência Gerontológica”, 
desde 2010, os novos empreen-
dimentos da Tecnisa passaram a 
contar com áreas comuns de con-
vivência, menos escadas, mais 
rampas, escadas submersas para 
facilitar o acesso às piscinas, fe-
chaduras invertidas, pisos opacos 
e antiderrapantes, eliminação de 
cantos vivos, áreas de circulação e 
portas mais largas, entre outros de-
talhes que favorecem maior quali-

dade de vida ao idoso.
 Outro exemplo desta nova ten-
dência é o da construtora J. Bian-
chi, que também está atenta à nova 
perspectiva do público de condo-
mínios que se delineia e aperfei-
çoa seus projetos arquitetônicos 
para oferecer qualidade e confor-
to a esse público. A construtora 
é pioneira no conceito “Lifetime 
Home”, ou seja, “Lar para toda a 
vida”, conforme afirma o Enge-
nheiro Civil e Diretor da J. Bian-
chi, Fábio Bianchi.
 “Há anos, adotamos uma ati-
tude pioneira no ramo da constru-
ção civil e lançamos os empreen-
dimentos Olímpia e Lamara em 
Suzano (SP), Odeon e Lumière em 
Mogi das Cruzes (SP), todos ba-
seados nos conceitos do desenho 
universal, que pregam uma melhor 
adequação ao uso de uma residên-
cia desde uma criança a um idoso, 
incluindo também portadores de 
necessidades especiais”, afirma o 
engenheiro.
 As adaptações dos residenciais 
às limitações da pessoa idosa não 
está restrita aos novos empreen-
dimentos. Essa tendência deve 
chegar também aos condomínios 
já existentes, que precisam se ade-
quar Lei da Acessibilidade (Lei n° 

10.098), que dispõe não apenas de 
normas de tratamento a deficiente, 
com também a pessoas com mobi-
lidade reduzida, categoria na qual 
se encaixam muitos idosos.  O sín-
dico precisa estar atento ao cum-
primento desta normativa. 
 Ajustamentos na estrutura in-
terna das unidades são de encargo 
privado, devendo ficar a critério 
dos proprietários. No entanto, afo-
ra isso, muito pode – e deve – ser 
feito nas áreas comuns para faci-
litar a vida do idoso: rampas de 
acesso, corrimãos, pisos antider-
rapantes nas escadas, bancos com 
cantos arredondados e iluminação 
adequada. Simples ajustes podem 
evitar graves acidentes.
 Além dos atributos estruturais, 
é preciso dedicar atenção especial 
às opções de lazer para ocupação 
do tempo. São indicadas atividades 
físicas e educativas em grupo, que 
favoreçam a sociabilidade e evite 
momentos de ócio e solidão ao ido-
so. Em condomínios com muitos 
idosos, havendo interesse coletivo, 
é possível contratar educadores fí-
sicos para acompanhar aulas de na-
tação/hidroginástica dentre outras 
atividades. Cursos de pintura, jar-
dinagem, idiomas e dança também 
são opções possíveis.

Para muitos, o mundo do 
animal doméstico é um de-
lícia, para outros tantos, 

um risco para a saúde pública.
 Uma pesquisa recente enqua-
dra o Brasil como quarto colocado 
em população total de animais de 
estimação no mundo: 98 milhões 
de bichos. E, de acordo com a As-
sociação Nacional dos Fabrican-
tes de Produtos para Animais de 
Estimação (Anfalpet), o país é o 
segundo maior do mundo em po-
pulação de cães e gatos, que rende 
um faturamento de bilhões de reais 
com esse mercado, produz cerca de 
milhões de toneladas de alimentos 
para esses animais por ano e possui 
25.000 ´pets shops´. 
 Mas mesmo com essa retum-
bante performance, muitos perma-
necem sofrendo com o descuido, a 
desinformação ou a falta de noção 
daqueles que têm todo o direito 
de amar e adotar esses bichinhos. 
Claro, desde que não passe a inco-
modar a outra parcela que prefere 
se precaver do trabalho que dá para 
cuidar desses animais de estima-
ção. As cidades andam exalando 
um odor nauseante gerado, princi-
palmente, pelas necessidades fisio-
lógicas naturais que esses animais 
distribuem pelas ruas.
 Antes, a resistência em con-
cordar com a permanência desses 
animais em prédios era significa-
tiva. Mas o tempo passou e o que 
se nota é uma proliferação da cria-
ção cães e gatos pelas moradias no 
mundo. Entretanto, o que parece 
é que ao invés do cuidado com o 
que esses bichos podem causar há 
um exagero dos que protagonizam 
seus donos. Alguns levam sacoli-
nhas plásticas para colher as fezes 
e depois jogá-las nos cantos mais 
(in) discretos da vida pública, en-
quanto muitos sequer se dão ao 
trabalho de colaborar com a saúde 
pública.

 Além dos cachorros que os do-
nos levam para passear pelas cal-
çadas, há um número sem fim de 
cachorros de rua que ajudam a pio-
rar o odor nas cidades. Haja água 
sanitária!, a solução usada como a 
mais apropriada para tentar tirar es-
ses odores do caminho que deveria 
estar reservados para pedestres. Só 
que esse território vive demarcado 
a cada dia com a frequência dos 
muitos bichos que urinam e defe-
cam pelo caminho público.
 O assunto merece uma séria 
discussão e alguma providencial 
regulação. É preciso resguardar o 
direito daqueles que querem amar 
e dedicar tempo ao seu animal de 
estimação. Por outro lado, existem 
muitos incomodados com a situa-
ção, que mesmo gostando de cães 
ou gatos, preferem viver sem tê-
-los. É preciso ter uma boa equação
para agradar gregos e troianos.

Existem até alguns ensaios de 
solução, como a que se encontra 
navegando pela internet denomina-
da “Operação anti caca”. O apelo 
é para que imprima de distribua 
os folhetos da campanha, colocan-
do no mural da escola, no condo-
mínio, no clube social ou repasse 
para amigos que têm cães e gatos. 
A idéia é que a campanha ajude a 
manter seu bairro limpo e o animal 
de estimação saudável
por Ricardo Hermeto - Jornalista



Desde 1992, a SERVLIMP atua no Segmento de 
Prestação de Serviços Gerais e Administração 
de Condomínio. Nos serviços de conservação 
e limpeza são oferecidos todo o material e 
mão-de-obra, com profissionais treinados 
e qualificados, que podem ser contratados 
separadamente ou em conjunto. 

seu patrimônio em boas mãos 

CONSERVAÇÃO

E LIMPEZA

Terceirizando ª
mão de obra voc

d
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. . livre de to as 
ficara 

ponsabilidades
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inerentes a 
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VANTAGENS 
Qualidade dos serviços; 
Apresentação dos 
funcionários; 
Bom atendimento; 
Parceria comercial; 
Serviços adicionais 
e muito mais. 

ÁREAS OE ATUAÇÃO

centros clínicos;

Faculdades; 
Hospitais; .
Empresas privada�, .

Condomínios verticais

e horizontais; e 
Shoppings 

Acesse nosso site e conheça melhor os nossos serviços: www.servlimp.com 

Brasília • DF

Rua 19. Lote 06 - Pólo de Modas 

Guaró li - CEP: 71 .070-519 

Fone: 61 3301 -9200 

Maceió - AL 

Rua José Pontes de Magalhães Nº 70 

Jatiúca Trade Residence - Ed. Itália - Sala 503 

CEP: 57.036-250 - Fone: 82 3337-1698 

www.servlimp.com 
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